
 

 

На основу члана 58. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016,113/17,95/18 и 113/17- др.закон), 

Урeдбe o критeриjумимa зa рaзврстaвaњe рaдних мeстa и мeрилимa зa oпис рaдних мeстa 

службeникa у aутoнoмним пoкрajинaмa и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe ("Службeни глaсник 

РС", брoj 88/16), Урeдбе o критeриjумимa зa рaзврстaвaњe рaдних мeстa и мeрилимa зa oпис 

рaдних мeстa нaмeштeникa у aутoнoмним пoкрajинaмa и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe 

("Службeни глaсник РС", брoj 88/16) и члана 19. став 1 и члана 43. Одлуке о организацији 

Управе Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“ број 14/2017 и 95/2018), 

начелник Управе Градске општине Сурчин, дана 12.02.2019. године, доставља Већу Градске 

општине Сурчин ради усвајања  

 

O Б J E Д И Њ E Н  П Р E Д Л O Г  П Р А В И Л Н И К А 
О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У  УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  И 
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

 

ГЛАВА I 

Основне одредбе 

Члан 1. 

 Обједињеним Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи 

Градске општине (у даљем тексту: „Управа“), Општинском правобранилаштву Градске 

општине (у даљем тексту: „Правобранилаштво“) и посебним организационим јединицама 

Градске општине Сурчин,  (у даљем тексту: Правилник) уређују се организационе јединице и 

њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, 

звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, 

врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у 

Управи, Правобранилаштву и посебним организационим јединицама Градске општине 

Сурчин. 

 

Процедура усвајања Правилника 

Члан 2. 

 Предлог Правилника припрема начелник Управе и доставља га Већу Градске општине 

на усвајање. 

 

 



Члан 3. 

Систематизација радних места  

 
 

 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 3 4 

Пета врста радних места 0 0 

Шеста врста радних места 0 0 

Укупно: 3  4   

 
Укупан број систематизованих радних места је 117, од чега: 

Укупан број систематизованих радних места у Градској управи је 103 и то : 
-   2     службеника на положају,  
- 97     службеника на извршилачким радним местима и  
-   4     на радним местима намештеника 

 
Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 5 и то : 

-   2     функционера 
-   3     службеника на извршилачким радним местима и  
-   0     на радним местима намештеника 

 
Укупан број систематизованих радних места у Кабинету председника Градске општине 
Сурчин је 8 и то : 

-   3     функционера 
-   5     службеника на извршилачким радним местима и  

-   0    на радним местима намештеника 
 

Укупан број систематизованих радних места у Интерној ревизији је  1 и то : 
 

  Постављена лица -  Службеник на положају/ 
Функционер 

Број радних места Број  службеника 
/функционера 

Службеник на положају – Начелник 1 1 

Службеник на положају – Заменик начелника 1 1 

Функционер –  Општински правобранилац 1 1 

Функционер – Заменик општинског правобраниоца 1 1 

Функционер – Помоћник председника ГО 3                     3 

Укупно: 7  7  

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 20 21 

Саветник 28 36 

Млађи саветник 14 16 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 19 28 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 86 106 

Намештеници Број радних места Број намештеника  



-   0     функционера 
-   1     службеника на извршилачким радним местима и  

-   0     на радним местима намештеника 
 

 

ГЛАВА II 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Предмет уређивања 

Члан 4. 

 Овим Правилником детаљније се уређује  организација и систематизација радних 

места у Управи градске општине Сурчин као јединственом органу и унутрашњим 

организационим јединицама, као и њихов делокруг, руковођење унутрашњим организационим 

јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, 

потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство 

и други услови за рад на сваком радном месту у Управи градске општине Сурчин (у даљем 

тексту: Управа). 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ 

Унутрашња организација 

Члан 5. 

 У оквиру Управе као јединственог органа, за вршење сродних послова који 

представљају заокружену целину, у оквиру Управе образују се „ Одељењe“  и „ Служба“ као 

унутрашње организационе јединице. 

Ако природа и обим послова налажу, у оквиру унутрашњих организационих јединица,  

могу се образовати уже организационе целине: „Одсек“ и „Група“. 

Унутрашње организационе јединице 

Члан 6. 

Унутрашње организационе јединице су: 
1. Одељење за општу управу;  
2. Одељење за инспекцијске послове ;  
3. Одељење за имовинско-правне и стамбене  послове; 
4. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове;  
5. Одељење за друштвене делатности;  
6. Одељење за финансије; 
7. Одељење за локално економски развој и 
8. Служба за скупштинске и заједничке послове 
 

 

 



ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Одељење за општу управу  

Члан 7. 

У Одељењу за општу управу обављају се  послови који се односе на: организацију и рад 
управе; припрему нацрта Одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада одељења које 
доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких 
материјала из делокруга Управе; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и 
персоналне послове из области рада и радних односа  запослених у Управи, 
Правобранилаштву и посебним организационим јединицама (осим за функционере); послове 
управљања људским ресурсима; стручне послове у поступку запошљавања; припрему 
предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника и вођење 
евиденције о завршеним обукамаи другим видовима стручног усавршавања; вођење 
кадровске евиденције запослених, распоређивање радника, престанак радног односа; 
обављање стручних и административних послова који се односе на рад ван радног односа -  
израду нацрта уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених пословa; 
обраду података и вођење евиденцијe о свим облицима радне ангажованости; вршење 
пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање; израду информација и аналитичких 
материјала који се односе на кадрове; стручне послове за Скупштину, Председника и Веће 
који се односе на обраду аката из надлежноси Одељења; предлаже акта из делокруга рада 
одељења које доносе органи општине; давање стручног мишљења за потребе органа 
општине;  стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана 
у остваривању послова градске општине; стара се о изради печата од стране овлашћеног 
субјекта, о датуму, као о и почетку  употребе печата са отиском израђеног печата, води 
евиденцију израђених печата и евиденцију запослених у Управи задужених за руковање 
печатом,  и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним 
актима;  друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења; послове пружања 
правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији Градске општине Сурчин а који 
обухватају послове давања усмених правних савета, састављања поднесака, исправа, 
улагање редовних и ванредних правних средстава, вођење евиденције уписника грађана 
којима је пружена правна помоћ и евиденција наплаћених накнада; послови пријемне 
канцеларије, писарнице, распоређивања предмета по органима, посебним организационим 
јединицама и унутрашњим организационим јединицама Управе; овере преписа у складу са 
Законом и послови архиве.    
У оквиру Одељења врше се и послови које је Република поверила Граду, а који се обављају у 
општини, и то: ажурирање бирачког списка; обављање стручних и административних послова 
за органе који спроводе изборе за одборнике; спровођење одређених стручних и 
административних послова за потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком 
одреди комисија  у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези 
са спровођењем референдума; послове пописа становништва; управне послове у вези са 
вођењем посебних бирачких спискова националних мањина; стручне послове у поступку 
избора националних савета националних мањина.  

 

Одељење за инспекцијске послове  

Члан 8. 

У Одељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над 

извршавањем закона и прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности: 

вршење инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком 

Скупштине града ,старање о одржавању комуналног реда у општини; вршење надзора над 

коришћењем објеката, одржавањем стамбених зграда; предузимање мера за уређење и    

одржавање  спољног изгледа пословних и стамбених зграда и уређење територије општине; 



контрола услова и начина постављања и уклањања привремених објеката, контрола рада 

пијаца, контрола услова и начина држања домаћих животиња и кућних љубимаца, контрола 

одржавања кућног реда у стамбеним зградама, одржавање јавних површина. Одељење 

обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је 

образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши и 

друге послове у складу са прописима; послове принудног извршења решења, доноси програм 

и план рада;  води ажурну евиденцију о извршним решењима комуналних инспектора, на 

основу примерака решења и решења о извршењу и административно канцеларијске  послове 

за потребе Одељења. 

Одељење за имовинско-правне и стамбене  послове 

Члан 9. 

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене  послове обављају се послови који се односе 

на евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини Града 

Београда на којима право коришћења има Градска општина Сурчин  као и спровођење 

поступка уписа тог права у јавним књигама о вођењу евиденције о непокретностима; формира 

збирке исправа и уноси у Регистар, води вануправни поступак  по замолницама странака, 

судова и других државних органа; на основу акта градоначелника, у име и за рачун Града, 

спровођење поступка  јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у 

закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града, као и поступка 

давања у закуп односно  отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града 

непосредном погодбом ради изградње односно озакоњења објеката у складу са законом и 

актима Града; вођење евиденције о пословном простору и спровођење поступка за давање у 

закуп пословног простора којим управља Градска општина; послови у вези са започетим, а 

неокончаним поступцима надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у 

станове и пословни простор, откуп станова; решавање по захтевима за исељење бесправно 

усељених лица из станова и заједничких просторија на територији Градске општине Сурчин а 

по захтеву власника станова, односно носилаца права располагања на тим становима и 

спровођење поступка административног извршења решења; води регистар стамбених 

заједница, врши упис, промену и брисање стамбених заједница на територији ГО Сурчин; 

води поступак увођења принудне управе именовањем професионалног  управника по 

поднетој пријави надлежног инспектора или власника посебног дела зграде и након тога 

регистрацију такве стамбене заједнице; доноси потврду одлуке о трошковима коју доноси 

принудни управник стамбене заједнице; обављање управно-правних послова у вези са 

експропријацијом, административним преносом, деекспропријацијом, комасацијом и 

повраћајем одузетог пољопривредног земљишта по основу Закона о ПЗФ-у те конфискацији 

због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа;  води поступак за 

одређивање накнаде за експроприсане тј. административно пренете непокретности; одлучује 

о захтевима и води поступак за поништај правоснажног решења о изузимању земљишта које 

није приведено намени а који су поднети до 11.03.2010.године; одлучује о захтевима за 

решавање о појединачним правима и обавезама предвиђеним по раније важећем Закону о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 47/03) поднетим до 11.09.2009.године; припрема 

нацрте аката из делокруга рада Одељења које доносе органи Градске општине; врши и друге 

послове у складу са Законом и другим прописима. 

 

 



Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 

Члан 10. 

У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове обављају се послови: издавање 

информација о локацији за објекте за које Одељење издаје локацијске услове и грађевинску 

дозволу; провера усклађености техничке документације са Законима и Плановима; контролу 

и потврђивање пројеката парцелације и пројекта препарцелације; послове давања мишљења 

на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а односе се на територију ове 

општине; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта; припремање 

планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама 

јавне намене / киосци, тезге и други покретни мобилијар/ по претходно прибављеној 

сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и 

саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;  послови 

спровођења обједињене процедуре за :издавање локацијских услова; издавање грађевинске 

дозволе за изградњу и реконструкцију објеката до 800м2  бруто развојне грађевинске 

површине, саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом 

подручју; издавање одобрења за изградњу у складу са чл.145. Закона о планирању и 

изградњи; издавање решења којим се одобрава извођење радова и издавање привремених 

грађевинских дозвола; пријаве    радова;  издавање употребне дозволе; прибављање услова 

пројектовања,односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање 

исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу 

објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе 

из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу 

и за упис права својине на изграђеном објекту; доношење решења о уклањању објеката и о 

дозволи за уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; ; старање о 

изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних 

путева; обезбеђивање услова за обављање и развој комуналних делатности на свом 

подручју, осим јавног линијског превоза; послове предлагања мера за уређења и одржавања 

спољног изгледа пословних и стамбених зграда; издавање одобрења за постављање и 

коришћење балон хала спортске намене на свом подручју у складу са прописима Града; 

издавање решења о одобравању продајног места на којем се обавља трговина на мало ван 

продајног објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине; издаје одобрења за 

која је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и  

спроводи прописе којима се уређује комунални ред; вођење поступка и издавање решења о 

озакоњењу објеката  до 800м2 бруто развојне грађевинске површине, који су изграђени или 

реконструисани без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.Одељење обрађује 

и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за 

Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши и друге послове у 

складу са прописима. 

Одељење за друштвене делатности 

Члан 11.  

У Одељењу за друштвене делатности обављају се послови који се односе на: вођење 

поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите 

ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима 

породичне инвалиднине; материјалног обезбеђења и месечних новчаних примања у складу 

са прописима републике и града; обављају се управно-правни и административно-технички 



послови у области борачко-инвалидске заштите и књиговодствено-рачуноводствени послови 

везани за исплату средстава из ове области, припрема аката из делокруга  Одељња које 

доносе органи општине; обављају се послови збрињавања избеглих, прогнаних и интерно 

расељених лица; послови који се односе на: праћење стања и старање о одржавању ( осим 

капиталног ) дечијих вртића и основних школа; праћење уписа у први разред основне школе, 

редовног похађања наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против 

родитеља, односно старатеља у складу са Законом; сарадња са образовно-васпитним 

установама, у циљу утврђивања мера и активности заштите и безбедности деце, односно 

ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује 

установа; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика 

основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану 

деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; 

превоз ученика на републичка и међународна такмичења; помаже развој различитих облика 

самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су 

суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 

организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом 

подручју; обавља административно-техничке послове у оквиру процене  потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом; 

врши контролу и извештавање о раду народне кухиње; издавање уверења о просечним 

примањима по члану домаћинства за потребе кредитирања и умањења школарине и 

домарине ученика и студената; управно-правне послове у области есхумације и преноса 

посмртних остатака; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и 

индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, 

обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину; 

учествовања у текућем одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина; 

праћење потреба и старање о задовољавању потреба грађана у области спорта, 

учествовање у реализацији програма школског спорта и обезбеђивање услова за 

организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; 

доноси програм развоја спорта усклађен са актима града; стара се и спроводи поступак за 

финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана и 

организација цивилног друштва у области спорта, културе, образовања и очувања локалног 

културног наслеђа на подручју општине; организациони, стучни и оперативни послови везани 

за рад и организацију Хуманитарне фондације градске општине Сурчин  и обезбеђивање 

услова за реализацију програма установа и омладинских организација; доношења акционог 

плана за младе на подручју општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града. 

Одељење за финансије 

Члан 12.  

У Одељењу за финансије обављају се послови: планирања,припремања и израде нацрта 

одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине; припремање 

упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и 

индиректних буџетских корисника; израда предлога финансијских планова директних 

буџетских корисника; израда периодичних  извештаја о извршењу буџета; израда 

тромесечних квота за извршење буџета; израда предлога решења о одобравању средстава 

из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;израда председничких решења о 

исплатама; праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде; праћење извршења 



прихода и расхода; евиденција, праћење и извештавање о утрошку трансферних средстава и 

средстава  донација; израда извештаја о извршењу прихода и расхода буџета; управљање 

готовинским средствима; управљање дугом и финансијском имовином,пласирање слободних 

средстава; вођење евиденције о меницама и банкарским гаранцијама; евидентирање 

основних средстава и припрема података за попис финансијске и нефинансијске имовине; 

финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања; припремање захтева 

за отварање и затварање буџетских рачуна; припремање, контрола и извршавање захтева за 

плаћање; праћење и контрола ЦРФ евиденције; вођење главне књиге трезора, помоћних 

књига и евиденција; израда завршног рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна и 

завршног рачуна директних и индиректних буџетских корисника; обрачунавање зарада и 

накнада зарада; евиденција путних налога; израда М4 обрасца; израда потврда о плаћеним 

порезима и доприносима по одбитку; извештавање надлежних органа Града и Републике у 

складу са законом и посебним захтевима; вођење пословних књига за директне и  индиректне 

буџетске кориснике; израда обрасца за Регистар запослених; усаглашавање обавеза и 

потраживања путем  ИОС-а; припрема информација за објављивање на сајту општине; 

припрема података за информатор о раду из надлежности одељења; израда финансијске 

документације за наплату  закупа пословног простора и трошкова који проистичу из 

закупа,као и праћење реализације ових прихода ; формирање потребне документације  за 

извршавање расхода; статистичко-евиденциони послови; стручни, административни и 

технички послови у вези са поступцима  набавки за потребе Градске општине у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским актима; послови који се односе на припрему 

интерних нормативних аката из области јавних набавки, прати поступак јавних набавки; 

сарађује са органима и организацијама који у оквиру своје надлежости примењују прописе из 

области јавних набавки.У оквиру Одељења врши се и издавање потврда о чињеницама о 

којима се води службена eвиденција; праћење прописа из своје надлежности и иницирање 

промене прописа, као и други послови у складу са законом, Статутом градске општине и 

актима органа градске општине. 

Одељење за локално економски развој 

                                                                      Члан 13.  

У Одељењу за локално економски развој обављају се послови: управљање процесом израде 
пројеката и програма од интереса за Градску општину; носилац је активности планирања 
стратешког економског развоја; врши припрему, управљање и реализацију развојних 
пројеката; припрему базе података о економском амбијенту Општине, домаћим и страним 
инвеститорима; о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу 
индустријских постројења; распложивом стручном особољу; истраживање могућности за 
финасирање развојних програма;  припремања, управљања и реализације развојних 
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; израда пројекције 
будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних 
контаката и старање о привлачењу нових инвеститора у општину; припрема стратегије од 
локалног значаја у складу са актима града и нацрте аката из делокруга Одељења које доносе 
органи општине; послови у области пољопривреде који се односе на: израду годишњег 
програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
општине, заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног 
и животињског света, водопривреде; праћење стања у области пољопривреде и стварање 
повољнијих услова за обављање ове делатности, организовање систематске анализе 
квалитета пољопривредног земљишт; послови спровођења активности и пружање подршке у 
запошљавању сезонких радника у пољопривреди; организовање едукативних скупова 
пољопривредних произвођача, помагање пољопривредним произвођачима у вези са уписом у 
регистар пољопривредних газдинстава и остваривање права на субвенције у складу са 



актима града и републике, административно-техничке послове за рад комисије за процену 
штете, послови успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; 
успостављавања квалитета докумената и одржавање система менаџмента квалитетом 
усклађеног са захтевима стандарда ISO 9001, спровођења утврђене политике квалитета, 
израду, ревизију и одржавање Пословника о квалитету, преглед и контролу докумената 
система менаџмента квалитетом, координацију активности циклуса обуке провере система 
менаџмента квалитетом, верификацију примене предложених  и спроведених корективних и 
превентивних мера.  

 

Служба за скупштинске и заједничке послове 

Члан 14.  

У Служби за скупштинске и заједничке послове обављају се стручни и организациони 
послови за потребе Органа градске општине Сурчин, радних тела и комисија које исти 
образују;послови који се односе на: припрему седница и припрему нацрта аката за седнице 
Скупштине и Већа, послове Председника, као и  радних тела  и комисије које ови органи 
образују и Савете месних заједница; обраду аката усвојених на седницама тих органа; 
чување изворних докумената о раду тих органа; представке, петиције и предлоге грађана; 
избор, именовањe, постављењe и разрешењe из надлежности Скупштине, Већа и 
Председника; послови из области рада и радних односа  запослених функционера; јавност 
рада Органа градске општине; давање обавештења и стручних објашњења о питањима од 
значаја за вршење функције одборника и одборничких група; сарадњу Скупштине општине са 
другим градовима у земљи и иностранству; стручна помоћ у вези са пословима који се односе 
на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска иницијатива, 
збор грађана и референдум); послови протокола, информисања, међуопштинске и 
међународне сарадње и с тим у вези послови везани за примену Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја; послови остваривања права и заштитае права 
лица по Закону о заштити података о личности; давање обавештења, односно информација 
заштитнику грађана, агенцији за борбу против корупције; израда информатора о раду Градске 
општине Сурчин, као и други стручни и организациони послови из надлежности Скупштине и 
радних тела и Већа, а све у циљу функционисања система локалне самоуправе; послови 
припреме планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и 
ванредног стања на територији општине; послове безбедности и здравља на раду; 
административно-технички послови за потребе Савета месних заједница;  инвестиционо-
техничког и текућег одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме општине, евиденције 
коришћења и издавања основних средстава и ситног инвентара, биротехничких и других 
средстава, опреме, организовање службеног превоза, сервисирања возила и вођење 
евиденција; обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; послови централе и 
административно-технички послови за потребе општине. 
 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
 

Члан 15. 

Послови који се обављају у Правобранилаштву односе се на заштиту имовинских права и 
интереса Градске општине Сурчин, општинских органа, јавних предузећа и установа чији је 
оснивач Градска општина Сурчин, месних заједница на њеној територији и свих других 
правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине, а обухватају: 
заступање у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим 
надлежним органима када Градска општина Сурчин има положај странке или умешача о 
чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку у свим фазама поступка, пословe који 
претходе вођењу поступка, давање правних мишљења на уговоре и друге акте имовинско - 
правног карактера, као и друге послове из делокруга рада Правобранилаштва. 



У Правобранилаштву се обављају и послови од заједничког интереса за Правобранилаштво и 
то: стручно - оперативни, евиденциони, административни и други послови којима се 
обезбеђује ефикасан и усклађен рад у Правобранилаштву и сарадња са другим органима. 

 

ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Кабинет председника општине 

Члан 16. 

У Кабинету председника општине обављају се стручни, саветодавни, организациони и 
административно-технички послови везани за остваривање надлежности и овлашћења 
Председника  градске општине; сазивање и припремaње колегијума и других радних 
састанака председника градске општине; праћење активности на реализацији утврђених 
обавеза Председника градске општине од стране Скупштине градске општине; припрема 
материјала о којима одлучује Председник и Заменик председника градске општине; 
евидентирање и праћење извршавања донетих аката Председника градске општине; израда 
календара активности Председника градске општине; информисање, протокол и комуникација 
за потребе Председника градске општине; координирање активности на остваривању 
јавности рада органа градске општине; сарадња са медијима ради информисања шире 
јавности; израда информација на основу извештаја медија; други послови по налогу 
председника градске општине.  
 

Интерна ревизија 

Члан 17. 

Обавља послове ревизије и то ревизију система,  финансијску ревизију и ревизију 
усаглашености са прописима ; пружа савете руководству ; припрема и подноси на 
одобравање руководиоцу корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана 
интерне ревизије ; припрема извештаје из делокруга рада  интерног ревизора ; сачињава 
периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду; спроводи 
ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, 
развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и документовање процеса и процедура 
субјекта ревизије; обавља разговоре, прегледа документацију и израђује радне папире;  
идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну 
процену области коју је ревидирао; саопштава  резултате обављених ревизија , путем 
писаних или усмених извештаја; развија и одржава добре односе са руководиоцима, 
запосленима  путем индивидуалних контаката и групних састанака; учествује  на састанцима 
руководства и на састанцима са  другим организацијама ; стални професионални развој, 
укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава; интерна ревизија има право 
слободног и неограниченог приступа свим активностима, руководиоцима и њиховим 
запосленим, евиденцији, имовини и електронским и другим подацима. 
 

Руковођење Управом 

Члан 18. 

Управом као јединственим органом руководи начелник Управе,  који се поставља на радно 
место службеника на положају. 
Положај је радно место на коме службеник има овлашћења и одговорности у вези са 
руковођењем и усклађивањем рада Управе општине. 



Начелника Управе поставља Веће општине на основу јавног конкурса на период од пет 
година и може после протека времена на које је постављен бити поново постављен на исти 
положај без јавног конкурса. 
Начелник Управе може имати заменика  који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
Заменик начелника Управе поставља се на исти начин и под истим условима као начелник 
Управе. 
Начелник Управе и заменик начелника  Управе  за свој рад и рад Управе одговарају 
Скупштини општине и Већу општине. 
 

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица 

Члан 19. 

Радом одељења руководи начелник одељења,а службом-шеф службе.  
Непосредни руководилац  је службеник који руководи унутрашњом организационом 
јединицом у којој је систематизовано радно место. 
Руководиоце унутрашњих организационих  јединица у Управи распоређује начелник Управе, у 
складу са законом. 
Радно место руководиоца унутрашње организационе јединице не може бити  разврстано у 
звање ниже од звања осталих радних места у унутрашњој организационој јединици. 
Начелник одељења и Шеф службе су за рад одговорни начелнику Управе. 

 

Руковођење ужим организационим целинама 

20. 

Радом одсека руководи - шеф одсека, а радом групе – руководилац групе, који за свој рад 
одговарају начелнику одељења, односно шефу службе. 
Шефа одсека и руководиоца групе распоређује начелник Управе.  
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКИМ ПРАВОБРАНИЛАШТВОМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
 

Члан 21. 
 
Правобранилаштвом руководи Општински правобранилац Градске општине Сурчин (у даљем 
тексту: Правобранилац). 
Правобранилац за свој рад и рад Правобранилаштва одговара Скупштини градске општине 
Сурчин и Председнику градске општине Сурчин. 
За свој рад заменик одговара Правобраниоцу, Скупштини градске општине Сурчин и 
Председнику градске општине Сурчин.  
Запослени у Правобранилаштву одговарају за свој рад Правобраниоцу. 
За сваку календарску годину Правобранилац  доноси годишњи распоред, којим се ближе 
одређује обим и начин извршења послова заменика општинског правобраниоца (у даљем 
тексту: заменик) и других запослених у Правобранилаштву. 
 
 

 

 

 

 



РУКОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

Руковођење Кабинетом  председника општине 

Члан 22. 

Кабинетом председника општине руководи шеф Кабинета председника градске општине. 
Шеф Кабинета прима се у радни однос на одређено време најдуже  док траје дужност 
Председника, без објављивања јавног конкурса . 
Шеф кабинета за свој рад одговара председнику општине. 
 
 

Руковођење Интерном ревизијом 

 Члан 23.  

Интерну ревизију оснива председник Градске општине. Интерном ревизијом руководи 

интерни ревизор. 

 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Члан 24. 

Међусобни односи унутрашњих организационих јединица заснивају се на правима и 
дужностима утврђеним законом, Статутом , Одлуком и овим Правилником.  
Унутрашње организационе јединице дужне су да међусобно сарађују када то захтева природа 
послова, као и да размењују потребне податке и обавештења у циљу ефикаснијег и 
квалитетнијег рада.  
 

 
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УПРАВЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

И ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 25. 

Управа,  Општинско правобранилаштво и посебне организационе јединице дужни су да 
међусобно сарађују када то захтева природа послова, као и да размењују потребне податке и 
обавештења у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада.  
Управа је дужна да врши стручне, информатичке, финансијске, статистичко-евиденционе, као 
и персоналне послове из области рада и радних односа  запослених у Општинском 
правобранилаштву градске општине и посебним организационим јединицама, осим за 
функционере, укључујући и послове конкурсне комисије, која се на захтев надлежног органа, 
односно посебне  организационе јединице образује из реда запослених у Управи, на предлог 
начелника Управе.  
 

 

ВРСTE РAДНИХ MEСTA СЛУЖБEНИКA 

Члан 26. 

Рaднa мeстa службeникa сe дeлe нa радно место службеника на пoлoжajу и извршилaчкa 

рaднa мeстa, узaвиснoсти oд слoжeнoсти пoслoвa, oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти. 



Пoлoжaj 

Члан 27. 

Пoлoжaj je рaднo мeстo нa кoмe службeник имa oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти у вeзи сa 
рукoвoђeњeм и усклaђивaњeм рaдa Упрaвe грaдскe oпштинe. 
 У грaдскoj oпштини, пoлoжajи у смислу oдрeдaбa oвoг Правилника  су рaднa мeстa нaчeлникa 
Упрaвe грaдскe oпштинe и његовог  зaмeникa (удaљeмтeксту: нaчeлник упрaвe). 
 

 

 

Извршилaчкa рaднa места 

Члан 28. 

Извршилaчкa рaднa мeстa  jeсу свa рaднa мeстa кoja нису пoлoжajи, укључуjући и рaднa 
мeстa рукoвoдилaцa унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa. 
Нeпoсрeдни рукoвoдилaц  je службeник кojи рукoвoди унутрaшњoм oргaнизaциoнoм 
jeдиницoм у кojoj je систeмaтизoвaнo рaднo мeстo. 
Aктoм кojим сe систeмaтизуjу рaднa мeстa утврђуjу сe и сaмoстaлнa извршилaчкa рaднa 
мeстa кoja су извaн унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa и нaдлeжнoст рукoвoдиoцa зa 
нaдзoр нaд рaдoм нa oвим извршилaчким рaдним мeстимa. 
 

Разврставање извршилачких радних места по звањима 

Члан 29. 

Извршилaчкa рaднa мeстa рaзврстaвajу сe пo звaњимa, у зaвиснoсти oд слoжeнoсти и 
oдгoвoрнoсти пoслoвa, пoтрeбних знaњa и спoсoбнoсти и услoвa зa рaд. 
Рaднo мeстo рукoвoдиoцa унутрaшњe oргaнизaциoнe jeдиницe нe мoжe бити рaзврстaнo у 
звaњe нижe oд звaњa oстaлих рaдних мeстa у њoj. 
Звaњa су: сaмoстaлни сaвeтник, сaвeтник, млaђи сaвeтник, сaрaдник, млaђи сaрaдник, виши 
рeфeрeнт, рeфeрeнт и млaђи рeфeрeнт. 
 

Сaмoстaлни сaвeтник 

Члaн 30. 

У звaњу сaмoстaлнoг сaвeтникa oбaвљajу сe слoжeни стручни пoслoви кojи зaхтeвajу пoсeбнo 
спeциjaлистичкo знaњe и искуствo, aнaлитичкe спoсoбнoсти, сaмoстaлaн рaд бeз нaдзoрa 
нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa и дoнoшeњe oдлукa у слoжeним случajeвимa сaмo уз oпштa 
усмeрeњa и упутствa нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу сaмoстaлнoг сaвeтникa службeник мoрa дa имa стeчeнo висoкo 
oбрaзoвaњe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, 
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским 
студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу 
oд нajмaњe чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту и нajмaњe пeт 
гoдинa рaднoг искуствa у струци. 
 

Сaвeтник 

Члaн 31. 

У звaњу сaвeтникa oбaвљajу сe слoжeни пoслoви кojи су нajчeшћe прeцизнo oдрeђeни и 
пoдрaзумeвajу примeну утврђeних мeтoдa рaдa, пoступaкa или стручних тeхникa сa jaсним 



oквирoм сaмoстaлнoг дeлoвaњa, уз пoврeмeни нaдзoр нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa. Пoслoви 
зaхтeвajу спoсoбнoст дa сe прoблeми рeшaвajу бeз пojeдинaчних упутстaвa нeпoсрeднoг 
рукoвoдиoцa и уз oбрaћaњe нeпoсрeднoм рукoвoдиoцу сaмo кaд je прoблeм слoжeн и зaхтeвa 
дoдaтнo знaњe и искуствo. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу сaвeтникa службeник мoрa дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe 
нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским 
студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу 
oд нajмaњe чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, пoлoжeн држaвни 
стручни испит и нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa у струци. 
 

 

Mлaђи сaвeтник 

Члaн 32. 

У звaњу млaђeг сaвeтникa oбaвљajу сe слoжeни пoслoви кojи пoдрaзумeвajу примeну 
утврђeних мeтoдa рaдa, пoступaкa или стручних тeхникa унутaр прeцизнo oдрeђeнoг oквирa 
дeлoвaњa, уз рeдoвaн нaдзoр нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa и дoнoшeњe oдлукa нa oснoву 
пoстojeћe прaксe или oпштих и пojeдинaчних упутстaвa нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa. Пoслoви 
зaхтeвajу спoсoбнoст рeшaвaњa мaњих тeхничких или прoцeдурaлних прoблeмa. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу млaђeг сaвeтникa службeник мoрa дa имa стeчeнo висoкo 
oбрaзoвaњe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, 
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским 
студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу 
oд нajмaњe чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту и зaвршeн 
припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из 
члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о запосленима у АП и ЈЛС. 

 
Сaрaдник 

Члaн 33. 

У звaњу сaрaдникa oбaвљajу сe мaњe слoжeни стручни пoслoви у примeни пoступaкa, мeтoдa 
и тeхникa рaдa уз нaдзoр, усмeрeњa и упутствa службeникa у вишим звaњимa. Oви пoслoви 
сe сaстoje oд oгрaничeнoг кругa мeђусoбнo пoвeзaних зaдaтaкa у jeднoj oблaсти. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу сaрaдникa службeник мoрa дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe 
нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 180 EСПБ бoдoвa, oснoвним 
струкoвним студиjaмa, oднoснo нa студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe, пoлoжeн држaвни 
стручни испит и нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa у струци. 
 

Mлaђи сaрaдник 

Члaн 34. 

У звaњу млaђeг сaрaдникa oбaвљajу сe jeднoстaвниjи стручни пoслoви кao и 
aдминистрaтивнo-тeхнички пoслoви уз нaдзoр, упутствa и дeтaљнa усмeрeњa службeникa у 
вишим звaњимa. Oви пoслoви сe сaстoje oд oгрaничeнoг кругa мeђусoбнo пoвeзaних зaдaтaкa 
у jeднoj oблaсти. 
Зa  рaд нa пoслoвимa у звaњу млaђeг сaрaдникa службeник мoрa дa имa стeчeнo висoкo 
oбрaзoвaњe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 180 EСПБ бoдoвa, 
oснoвним струкoвним студиjaмa, oднoснo нa студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe и зaвршeн 
припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из 
члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о запосленима у АП и ЈЛС . 

 



Виши рeфeрeнт 

Члaн 35. 

У звaњу вишeг рeфeрeнтa oбaвљajу сe aдминистрaтивни, тeхнички и други прeтeжнo рутински 
пoслoви кojи oбухвaтajу ширoк круг зaдaтaкa и мoгу зaхтeвaти пoзнaвaњe и примeну 
jeднoстaвниjих мeтoдa рaдa и пoступaкa, a рaдe сe сaмoстaлнo и уз пoврeмeни нaдзoр 
нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу вишeг рeфeрeнтa службeник мoрa дa имa стeчeнo срeдњe 
oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу и нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa у струци. 

 

Рeфeрeнт 

Члaн 36. 

У звaњу рeфeрeнтa oбaвљajу сe aдминистрaтивни, тeхнички и други рутински пoслoви кojи 
пoдрaзумeвajу мaњи круг сличних зaдaтaкa кojи сe извршaвajу примeнoм jeднoстaвнe мeтoдe 
рaдa и пoступaкa, a oбaвљajу сe уз пoврeмeни нaдзoр нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa и упутствa 
службeникa сa вишим звaњимa. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу рeфeрeнтa службeник мoрa дa имa стeчeнo срeдњe 
oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу и нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa у струци. 

 

Mлaђи рeфeрeнт 

Члaн 37. 

У звaњу млaђeг рeфeрeнтa oбaвљajу сe aдминистрaтивни, тeхнички и други нajjeднoстaвниjи 
рутински пoслoви, кojи сe пoнaвљajу и кojи зaхтeвajу пoзнaвaњe и примeну jeднoстaвниjих 
мeтoдa рaдa и пoступaкa, a oбaвљajу сe уз пoврeмeни нaдзoр нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa и 
упутствa службeникa сa вишим звaњимa. 
Зa рaд нa пoслoвимa у звaњу млaђeг рeфeрeнтa службeник мoрa дa имa стeчeнo срeдњe 
oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу и зaвршeн припрaвнички стaж. 

 

Члан 38. 

Пoд рaдним искуствoм у струци у смислу oдрeдaбa oвoг правилника пoдрaзумeвa сe рaднo 
искуствo нa пoслoвимa у oквиру зaхтeвaнe врстe и стeпeнa стручнe спрeмe, oднoснo 
oбрaзoвaњa кoje сe зaхтeвa зa рaднo мeстo чиje пoслoвe службeник oбaвљa. 

 

РAДНA МEСТA НAМEШТEНИКA 

Члан 39. 

Радна места намештеника разврстана су у пет врста тако што се на опис свих послова радног 
места примењују  мерила за процену радног места и потом одреди врста којојрадно место 
припада. 
Радна места намештеника у Управи градске општине Сурчин су: возач, магационер и дoмaр и 
разврстана су у четврту врсту радних места. 
 

 

 



Заснивање радног односа намештеника 

Члан 40. 

Нaмeштeник зaснивa рaдни oднoс угoвoрoм o рaду. 
Угoвoр o рaду oбaвeзнo сaдржи oдрeдбу прeмa кojoj пoслoдaвaц мoжe рeшeњeм дa прoмeни 
oнe eлeмeнтe угoвoрa чиjу jeднoстрaну прoмeну зaкoн дoпуштa. 
O прaвимa и дужнoстимa нaмeштeникa рeшeњeм oдлучуje пoслoдaвaц. 
Нaмeштeник имa прaвo нa плaту, нaкнaдe и другa примaњa прeмa зaкoну кojим сe урeђуjу 
плaтe у aутoнoмнoj пoкрajини и jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ 

Члан 41. 

 Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 1  

Службеник на положају – II група 1 1  

Укупно: 2 2 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 18 19 

Саветник 25 33 

Млађи саветник 12 14 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 17 26 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 77 97 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 3 4 

Пета врста радних места 0 0 

Шеста врста радних места 0 0 

Укупно: 3  4   

 

 

 

 

 



РАДНА МЕСТА У УПРАВИ  

Члан 42. 

А)  ЈЕДИНСТВЕНА ОПШТИНСКА УПРАВА  

1. НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

1.1. Начелник Управе 

Број извршилаца 1 

Звање положај у I групи 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци. 

Опис посла: руководи и координира радом Управе; планира, усмерава и надзире рад 
Управе; усклађује рад организационих јединица Управе и обезбеђује њено функционисање 
као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Управе; 
доноси и предлаже правилнике, упутства,  обавља и друге послове у складу са законом, 
Статутом градске општине,одлукама Скупштине општине, Већа градске општине и 
Председника градске општине. 

1.2. Заменик начелника Управе 

Број извршилаца 1 

Звање положај у II групи 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци. 

Опис посла: замењује начелника Управе у случају његове одсутности или спречености да 
обавља своју дужносту складу са законом, Статутом градске општине, одлукамаСкупштине 
градске општине, Већа градске општине и председника градске општине; обавља и друге 
послове из надлежности Управе по овлашћењу начелника Управе. 
 

1.3. 
Пословни секретар у Кабинету начелника Управе 

Број извршилаца 1 

Звање млађи сарадник 

Стручна спрема стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у 
oбиму oд 180 EСПБ бoдoвa, oснoвним струкoвним студиjaмa, oднoснo 
нa студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe.   

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 



Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС. 

Опис посла: обавља секретарске послове за начелника Управе и заменика начелника 
Управе, води евиденцију о састанцима и пријему странака, обавља административне 
послове за потребе начелника Управе, води евиденцију аката примљених на потпис, 
формира и ажурира базу података о актима донетим од стране Управе,  припрема дописе 
за начелника Управе, доставља начелнику Управе обрађену документацију на одобрење, 
води записнике са састанака које одржава начелник Управе,учествује у припреми извештаја 
и информација о раду. 

 

 

УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

2.1.4. 
Начелник Одељења за општу управу 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци. 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
надзире рад запослених у Одељењу, прати прописе  из домена послова Одељења, стара 
се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; обавља  
послове анализе описа послова и извршилачких радних места у органима градске општине 
и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места; обавља послове планирања и развоја 
кадрова; обавља  послове у вези са планирањем организационих промена у органима; 
припрема нацрт Кадровског плана и прати његово спровођење у органима; успоставља и 
развија систем оцењивања рада службеника; врши анализу, процену и припрему предлога 
годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског 
плана за његово извршавање; обавља организацију, реализацију и анализу ефеката 
интерног и екстерног стручног усавршавања; предлаже мере и активноти у циљу развоја 
људких ресурса: координира и прати унапређење и управљање људким ресурсима; 
контролише израду општих и појединачних аката из делокруга Одељења; , припрема 
одговоре, информације и извештаје из делокруга Одељења; прати законску и подзаконску 
регулативу и друге прописе;обавља стручне и оперативне послове из области изборних 
права, спровођења референдума, пописа становништва и слично; обавља и друге 
најсложеније послове из надлежности Одељења. 

2.2.5. 
Послови радних  односа и вођење кадровске евиденције 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 



оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци. 

Опис посла: припрема аката о правима, дужностима и одговорностима заполених и уговора 
о обављању привремених и повремених послова; обавља стручне и техничке послове у 
поступку избора кандидата и запошљавања; припрема појединачна аката из области 
радних односа; обрађује, комплетира акта и води персонална досијеа заполених; попуњава 
обрасце пријава и одјава у вези са заснивањем и престанком радног односа запослених, 
постављених и изабраних лица у органима општине и сарађује са надлежним фондовима; 
израђује потврде запосленима из радног; води  кадровске и друге евиденције у области 
радних односа службеника и намештеника, обрађује документацију и води евиденцију 
повреда на раду и учествује у изради правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места; учествује у планирању и развоју кадрова у органима 
општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у 
органима општине; учествује у изради нацрта Кадровског плана и праћење његовог 
спровођења у органима; врши стручне, информатичке, статистичко-евиденционе, као и 
персоналне послове из области рада и радних односа  запослених у Општинском 
правобранилаштву градске општине и посебним организационим јединицама, осим за 
функционере, укључујући и послове конкурсне комисије, која се на захтев надлежног 
органа, односно посебне организационе јединице образује из реда запослених у Управи, на 
предлог начелника Управе; уноси и ажурира базу података у aпликацији  Управе за трезор, 
обавља стручне и оперативне послове из области изборних права, спровођења 
референдума, пописа становништва и  друге послове из надлежности Одељења.. 

2.3.6. Управљање људским ресурсима  

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци. 

Опис посла: обавља  послове анализе описа послова и радних места у органима града и 
њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места; обавља послове планирање и развоја 
кадрова; припрема нацрта Кадровског плана и прати његово спровођење у органима; води 
кадровске евиденције у складу са законом,  успоставља и развија систем оцењивања рада 
службеника, учествује у вршењу анализе, процене и припреме предлога годишњег 
Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за 
његово извршавање; учествује у организацији, реализацији  и анализи  ефеката интерног и 
екстерног стручног усавршавања; предлаже мере и активноти у циљу развоја људких 
реура: припрема анализе, информације и извештаје у области унапређења и развоја 
људских ресурса; припрема одговоре, информације и извештаје из делокруга Одељења; 
прати законску и подзаконску регулативу и друге прописе; обавља стручне и оперативне 



послове из области изборних права, спровођења референдума, пописа становништва и 
слично и друге послове из надлежности Одељења. 

2.4.7. 
Пружање  правне помоћи  I 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови положен правосудни испит 

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: пружа правну помоћ грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју 
градске општине за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса 
сачињавањем писаних поднесака, уговора, тестамената, овлашћења и друго; врши наплату 
таксе за извршену услугу као и евиденцију о извршеним услугама; даје усмене правне 
савете грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју градске општине за 
потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса о поступку, условима и 
роковима за остваривање права и извршавање обавеза код судских, управних органа и 
других институција; прати законску и подзаконску регулативу и друге прописе; предузима 
мере за ефикасније пружање правне помоћи грађанима; подноси извештаје о пружању 
услуга правне помоћи, учествује у обради информатичко аналитичког материјала из 
области пружања правне помоћи; по потреби обавља и друге послове из надлежности 
Одељења. 

2.5.8. 
Пружање правне помоћи  II 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови положен правосудни испит 

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци. 

Опис посла: пружа правну помоћ грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју 
општине за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса 
сачињавањем писаних поднесака, уговора, тестамената, овлашћења и друго; даје усмене 
правне савете грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју града за потребе 
остваривања њихових права, обавеза и правних интереса; прати законску и подзаконску 
регулативу и друге прописе; предузима мере за ефикасније пружање правне помоћи 
грађанима; по потреби обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

2.6.9. Канцеларијски и административни  послови персоналне евиденције и 
ажурирања бирачког списка 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање економске, правно-биротехничке или 



друге друштвене  струке у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: води евиденцију примљених предмета, обавља административно-техничку 
обраду и архивирање предмета, стара се о благовременој и уредној достави аката из 
делокруга  Одељења, обавља техничке послове у поступку избора кандидата и 
запошљавања; обрађује и комплетира акта и води персонална досијеа; води матичну књигу; 
обавља послове везане за пријављивање на обавезне видове осигурања; обавља послове 
израде статистичких извештаја из области радних односа;води кадровске и друге 
евиденције из области радних односа службеника и намештеника; обавља послове обраде 
и уноса података у систем за АОП ради ажурирања јединственог бирачког списка; послове у 
вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази 
бирачког списка по службеној дужности или на захтев странака - до закључења бирачког 
списка; издаје уверења о изборном и бирачком праву; сачињава одговарајуће информације 
и извештаје, врши административно-техничке послове у спровођењу избора, референдума 
и попису становништва и друге послове из надлежности Одељења. 

2.7.10. 
Координатор писарнице и архиве 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање правно-биротехничке струке у 
четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: организује и координира рад у писарници и архиви, стара се о законитости и 
благовременом обављању послова, пуној запослености радника писарнице, о унапређењу 
и техничкој опремљености и утврђује распоред рада; отвара и прегледа пошту и врши 
разврставање предмета по врсти (управни, вануправни), по садржини материје која се 
обрађује у предмету (класификационим ознакама), по органима и организационим 
јединицама; стара се о ажурности и квалитетном уношењу подадата у систем АОП-а и 
правилном архивирању предмета; прати ефикасност обављања послова у Управи и 
сачињава месечне извештаје о раду управе (број пренетих предмета, број новопримљених 
предмета, решених у року, решених по истеку рока, нерешених); учествује у изради 
шестомесечног и годишњег извештаја о раду Управе и других извештаја за потребе Органа 
општине и по замолници других државних органа; обавља послове овере преписа у складу 
са Законом  и друге послове из надлежности Одељења. 

2.8.11. 
Послови пријемне  канцеларије 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове пријема и контроле исправности и комплетности примљених 
поднесака и прилога; даје упутстава и потребна обавештења странкама у вези са 
остваривањем њихових права и испуњавањем обавеза код органа општине; стара се о 
наплати прописане административне таксе уз примљене поднеске; обавља послове 
пријема поште, класификације предмета за потребе органа општине и завођење исте; 
пружа помоћ странкама при попуњавању одговарајућих образаца и захтева; обавља и друге 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању и из надлежности Одељења. 



2.9.12. 
Завођење и развођење предмета 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове завођења поднесака у одговарајуће евиденције; води 
евиденције путем аутоматске обраде података; доставља предмете у рад надлежним 
Органима и унутрашњим организационим јединицама Управе и посебним организационим 
јединицама; прати кретање предмета првостепеног и другостепеног управног поступка; 
разводи решене предмете кроз одговарајуће евиденције уз строгу контролу испуњености 
услова за архивирање предмета у складу са актима о канцеларијском пословању; сачињава 
потребне извештаје; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 
пословању и из надлежности Одељења. 

2.10.13. 
Пријем, прегледање, евидентирање и експедиција поште и поднесака 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: прима, разврстава и припрема пошту за експедицију; доставља потврде о 
пријему експедоване поште; води евиденцију о експедованој пошти; даје обавештења о 
достави експедоване поште; потражује неуручену  пошту; обавља послове преузимања 
службене поште са поштанског фаха и пријем аката и поднесака за експедовање из 
надлежности органа општине; евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене 
поште; врши распоређивање и достављање аката, предмета, рачуна, службених листова и 
публикација органима града; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште; 
обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском пословању и из 
надлежности Одељења. 

2.11.14. 
Послови архивирања предмета и аката 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове пријема и класификације решених предмета, одлагања 
завршених предмета у архиву писарнице и развођења аката; води архивске књиге и друге 
евиденције о архивираним предметима; обавља манипулативне послове преношења 
решених предмета након истека одређеног рока у архивски депо; обавља послове старања 
о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе, као и о поштовању прописаних 
рокова за архивирање предмета; обавља послове излучивања безвредног регистратурског 
материјала и предмета из архивског депоа по протеку рока чувања; издаје преписа решења 
и предмете из архиве на реверс; врши предају архивске грађе надлежном архиву, учествује 
у изради записника о излучивању безвредног регистратурског материја; обавља  и друге 
послове из надлежности Одељења. 

     

 
 
 



3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

3.1.15. 
Начелник Одељења за инспекцијске послове 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету.  

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
надзире рад запослених у Одељењу, прати прописе  из домена послова Одељења, стара 
се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга Одељења, распоређује 
послове, даје упутства и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима  за њихово 
извршавање, стара се о пуној запослености и дисциплини запослених, израђује извештаје, 
планове рада и предлаже мере за унапређење рада Одељења; ради на решавању 
најсложенијих предмета, даје мишљења о нацртима закона и других прописа из делокруга 
Одељења, прима странке и пружа помоћ у остваривању њихових права, прати и проучава 
стање из делокруга рада Одељења, израђује стручно-аналитичке материјале за потребе 
органа општине, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа општине; стара 
се да се рад јавних служби ( установа и предузећа чији је оснивач градска општина) одвија 
према закону и другим прописима; обавља и друге најсложеније послове из надлежности 
Одељења. 

3.2.16. 
Комунални инспектор  I 

Број извршилаца 4    

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету. 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци. 

Опис посла: обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем закона, прописа и 
општих аката који се односе на обављање комуналне делатности: вршење инспекцијског 
надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града ,старање о 
одржавању комуналног реда у општини; вршење надзора над коришћењем објеката, 
одржавањем стамбених зграда; одржавање кућног реда у стамбеним зградама; 
предузимање мера за уређење и    одржавање спољног изгледа пословних и стамбених 
зграда и уређење територије општине, јавних површина и добара у општој употреби; врши 
инспекцијски надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце 
комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и 
одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење јавних зелених 
површина, изношење и депоновање смећа, контролу услова и начина постављања и 
уклањања привремених објеката, контролу рада пијаца, продају пољопривредних и других 
производа ван пијачног простора, контролу услова и начина држања домаћих животиња и 
кућних љубимаца, врши контролу одржавања јавних површина; раскопавање улица и других 



јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне 
хигијене; сарађује са комуналном полицијом у одржавању хигијене у општини; води управни 
поступак и доноси решења и друге акте из делокруга Одељења ради предузимања мера за 
отклањање утврђених неправилности,  изриче и наплаћује новчане казне на лицу места 
због учињеног прекршаја, или подноси захтев за покретање прекршајног поступка, решава 
по пријавама грађана из надлежности комуналне инспекције и о томе обавештава 
подносиоца пријаве, учествује у припреми материјала за разматрање и одлучивање органа 
општине; даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је 
Одељење образовано и друге послове из делокруга комуналне инспекције и из 
надлежности Одељења.  

3.3.17. Комунални инспектор  II 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС. 

Опис посла: учествује у вршењу инспекцијског надзора над законитошћу рада комуналних 
организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања 
закона, других прописа и општих аката; учествује у вршењу инспекцијског надзора над 
спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу 
услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних 
површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, изношење и 
депоновање смећа, делатности  пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и 
других производа ван пијачног простора; раскопавање улица и других јавних површина, 
лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; сарађује са 
комуналном полицијом у одржавању хигијене у општини; припрема решења и стара се о 
њиховом извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и 
предмета са јавних површина и друге послове из надлежности Одељења. 

3.4.18. 
Управно правни послови 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: пружа стручна упутства, стара се о законитом, правилном и благовременом 
обављaњу послова у Одељењу; доноси програм и план рада  Одељења и сачињава 
извештаје о реализацији програма рада; доноси прoгрaм уклaњaњa oбjeкaтa, са 
оперативним планом и предрачуном трошкова уклањања; даје стручна мишљења из 



делокруга рада Одељења; подноси извештаје о раду; одговоран је за примену и 
спровођење општих правних аката Градске општине; сарађује са другим одељењима у 
Управи; самостално спроводи управни поступак у предметима из делокруга рада Одељења;  
израђује појединачна управна акта, води евиденције о кретању предмета од подношења 
захтева до архивирања; организује послове извршења (израда обавештења о извршењу, 
захтевa за асистенцију полицијe, хитнe помоћи, Центрa за социјални рад и других 
комуналних служби по потреби), води евиденцију заказаних и спроведених извршења и 
стара се о наплати трошкова извршења, контролише и прати реализацију прекршајних 
налога и обавља коресподенцију са Прекршајним судом према законом утврђеној 
процедури и друге послове из надлежности Одељења. 

3.5.19. 
Послови извршења решења комуналне инспекције 

Број извршилаца 1  

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: прати извршење извршних или коначних решења из делокруга комуналне 
инспекције; непосредно организује и присуствује извршењу и сачињава записник; води 
потребне евиденције; сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу 
ефикасног обављања послова; обавештава и даје информације непосредним извршиоцима о 
потреби извршење решења; по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења 
решења; уручује странкама решења или закључке из делокруга Одељења; обавља 
административне и техничке послове за потребе Одељења; води све службене евиденције 
и евиденцију о извршењима и уклоњеним објектима и друге послове из надлежности 
Одељења. 

3.6.20. 
Административно- канцеларијски послови  

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља секретарске послове за начелника Одељења; стара се о 
благовременој и уредној достави предмета запосленима у Одељењу и архиви, врши 
послове израде и вођења различитих интерних евиденција и приказа за потребе Одељења; 
евиденцију и доставу поднесака, пријава и друге поште начелнику Одељења на преглед и 
распоређивање, праћење рокова у вези са примљеном поштом и изради мање сложених 
дописа; води евиденцију о доласку запослених на посао и сачињава месечне извештаје о 
присутности запослених на послу и друге послове из надлежности Одељења. 

 
 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
 

4.1.21. 
Начелник Одељења за имовинско-правне и стамбене послове 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 



односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци. 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одељењу, прати прописе  из домена послова 
Одељења,стара се о законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у 
Одељењу; доноси програм и план рада Одељења и ради извештаје о реализацији програма 
рада; учествује  у раду органа градске општине када се разматрају питања из надлежности 
Одељења; даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења; решава сложене 
имовинско-правне и стамбене предмете; подноси извештаје о раду; стара се за примену и 
спровођење општих правних аката Градске општине;  води рачуна о стручном усавршавању 
и оспособљавању запослених; сарађује са другим одељењима у Управи; по захтеву 
начелника Управе старају се да се рад јавних служби ( установа и предузећа чији је оснивач 
градска општина) одвија према закону и другим прописима; обавља и друге најсложеније 
послове из надлежности Одељења. 

4.2.22. 
Имовинско правни и стамбени послови I 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: води првостепени управни поступак и припрема решења о експропријацији, 
деекспропријацији, административном преносу непокретности; води поступак и закључује 
споразуме о накнади за експроприсану непокретност; води поступак отуђења и давања у 
закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског 
земљишта непосредном погодбом; води поступак откупа станова у својини општине; води 
поступак прибављања неизграђеног земљишта у јавну својину; води поступак враћања 
одузетог пољопривредног земљишта, поступак изузимања земљишта које је одређено као 
јавно грађевинско; води поступак поништавања решења о изузимању; припрема решење о 
утврђивању права коришћења; води поступак по захтевима странака за враћање сеоских 
утрина и пашњака; прима на записник споразум о накнади и обезбеђењу друге 
непокретности; поступа по замолницама других органа; припрема решења о утврђивању 
права коришћења грађевинског земљишта ранијим сопственицима; утврђује престанак 
права коришћења земљишта; одлучује по приговорима странака; организује увиђај на 
терену у сарадњи са геометром и службом за катастар непокретности; предлаже 
надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за 
ефикаснији рад на овим пословима; прибавља по службеној дужности неопходну 
документацију; сарађује са јавним правобраниоцем и по потреби му доставља управна 
акта; припрема закључивање споразума о накнади; одређује вештачење; сарађује са 
Комисијом општине за отуђење и давање у закуп земљишта у јавној својини Града; 
прикупља понуде, води записник на отварању понуда, подноси захтеве служби 
рачуноводства  за обрачун откупне цене стана, обавештава странке о висини откупне цене 
и роковима отплате, припрема уговор и анекс уговора о откупу стана, оверава код нотара 
уговор и анекс уговора о откупу станова, доставља уговор општинском правобранилаштву; 
издаје уверења о исплати откупне цене стана у целости; издаје оверене преписе решења о 



национализацији објеката и грађевинског земљишта; издаје оверене преписе решења о 
одузетој имовини по основу аграрне реформе; издаје оверене преписе решења 
поступајућег органа; води евиденције о кретању предмета од подношења захтева до 
архивирања; припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином; 
прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре; води јединствени 
регистар непокретности у јавној својини локалне самопуправе; води и ажурира портфолија 
имовине у јавној својини ЈЛС, уз сагласност града Београда и друге послове из 
надлежности Одељења. 

4.3.23. 
Имовинско правни и стамбени послови II 

Број извршилаца 1 

Звање Саветник  

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: води првостепени управни поступак из надлежности Одељења, предузима 
потребне радње у поступку, израђује нацрте управних аката које доносе органи општине, 
води поступак и израђује споразуме о утврђивању накнаде за изузето земљиште, 
експрописане непокретности и одузето право коришћења заједничких просторија, поступа 
по жалбама, по замолницима других органа, даје потребна обавештења странкама о 
остваривању њихових права, израђује решења којима се одлучује по предлогу јавног 
правобраниоца општине у поступку експропријације, административног преноса, давања 
сагласности за ступање у посед и изузимање национализованог неизграђеног градског-
грађевинског земљишта, и др., обрађује предмете и припрема их за решавање на Комисији 
(додела градског грађевинског земљишта на коришћење путем конкурса и непосредном 
погодбом за индивидуалну породичну стамбену изградњу), обавља послове у вези са: 
повраћајем пољопривредног земљишта које је прешло у друштвену својину, са 
конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа, са закупом пољопривредног 
земљишта као и поступак заснивања права службености на земљишту. Води поступак у 
вези са надзиђивањем, претварањем и припајањем заједничких просторија, исељења 
бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија по захтеву власника 
станова,  односно носилаца права располагања на тим становима, спроводи извршни 
поступак, ради на обради предмета и припрема уговоре о откупу станова на којима је 
општина носилац права коришћења и располагања, припрема документацију и доставља 
јавном правобраниоцу ради укњижбе права на непокретностима код надлежног суда, води 
регистар стамбених заједница, врши упис, промену и брисање стамбених заједница на 
територији ГО Сурчин; води поступак увођења принудне управе именовањем 
професионалног  управника; доноси потврду одлуке о трошковима коју доноси принудни 
управник стамбене заједнице; учествује у припреми материјала за разматрање и 
одлучивање органа општине; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

4.4.24. 
Имовинско - правни послови управљања имовином 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 



академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: води првостепени управни поступак из надлежности Одељења и предузима 
потребне радње у поступку; израђује нацрте управних аката које доносе органи Градске 
општине; води поступак и израђује споразуме о утврђивању висине накнада у поступцима 
из делокруга рада Одељења; води евиденцију и спроводи поступак  ради давања у закуп 
пословног простора којим располаже Градска општина; води управни поступак и израђује 
решења и друге акте из стамбене области , води евиденцију о скупштинама станара 
стамбених зграда; припрема нацрте одлука и уговора о коришћењу и располагању 
имовином у јавној својини града; прикупља и комплетира документацију за упис 
непокретности у одговарајуће јавне регистре; води јединствени регистар непокретности у 
јавној својини локалне самоуправе; води и ажурира портфолио имовине у јавној својини 
ЈЛС; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга у циљу утврђивања 
чињеничног стања, обавља послове у вези са: повраћајем пољопривредног земљишта које 
је прешло у друштвену својину по основу ПЗ фонда и конфискацијом због неизвршених 
обавеза из обавезног откупа пољопривривредних  производа;  поступа по замолницама 
других органа; обавља и друге послове из надлежности Одељења.  

4.5.25. 
Имовинско - правни послови управљања пословним простором 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС. 

Опис посла: предузима управне радње, односно,  обавља мање сложене послове на изради 
одлука, решења, уговора и других аката који се доносе у оквиру послова Одељења, врши 
израду извештаја, информација, анализа и других материјала;  административне, техничке 
и друге мање сложене послове који се односе на контролу коришћења пословног простора, 
учествује у примопредаји пословног простора, обавља послове прикупљања података, 
исправа и обраде документационог материјала потребних за ажурно вођење евиденције 
пословног простора;  обавља правне послове на прегледу и обради имовинско-правне 
документације и исправа које се односе на право јавне својине града/општине на пословном 
простору, прибавља доказе и утврђује чињеницe који су неопходни за вођење евиденције 
пословног простора, послове који се односе на припрему потребне документације и 
учествовање у изради предлога аката из области давања пословног простора у закуп; 
обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

4.6.26. 
Стручно – технички послови управљања имовином 

Број извршилаца 2 

Звање саветник  

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 



струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: процењује стање имовине; даје предлоге за инвестиционо и текуће 
одржавање; прати инвестиције; процењује вредност имовине применом одговарајућих 
методологија; припрема анализу улагања у непокретности; учествује у припреми плана 
јавних инвестиција; припрема анализе, информације и извештаје о стању и реализацији 
инвестиција у циљу утврђивања чињеничног стања; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

4.7.27. 
Геометар - Послови идентификације и евиденције имовине 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља геодетских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС. 

Опис посла: обавља послове идентификације земљишта; учествује у изради анализа, 
информација и извештаја из делокруга  рада Одељења; прибављање копије планова, 
извода из катастра непокретности, уверења о идентификацији, уверења о формирању 
комплекса, упоредном прегледу катастра и земљишно-књижних парцела; по потреби врши 
увиђај на лицу места у вези локације или објекта који је предмет конкретног поступка; 
учествовује у раду на обнови катастра за територију градске општине Сурчин; извештава о 
цепању и формирању нових грађевинских парцела; води евиденцију и даје извештаје о 
свим поступцима за које језадужен; обавља послове на  евиденцији, заштити, управљању и 
коришћењу непокретности у јавној својини, чији је корисник општина, врши евидентирање 
права управљања, коришћења и располагања на непокретности и упис истих у јавним 
књигама по катастарским општинама, припрема податке у предметима имовинско-правних 
односа, прибавља документацију службама које су за те потребе формиране на територији 
општине у земљишно књижном одељењу и катастру надлежног суда за потребе органа 
општине, припрема документацију за израду стручних материјала, извештаја о непокретној 
имовини, врши послове увида у катастар земљишта и земљишне књиге  за потребе 
општине; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

4.8.28. 
Геометар  

Број извршилаца 1 

Звање сарадник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља геодетских наукана на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до тригодине 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  



Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове идентификације земљишта; учествује у изради анализа, 
информација и извештаја из делокруга радаодсека; прибављање копије планова, извода из 
катастра непокретности, уверења о идентификацији, уверења о формирању комплекса, 
поредном прегледу катастра и земљишно-књижних парцела; по потреби врши увиђај на 
лицуместа у вези локације или објекта који је предмет конкретног поступка; учествовање у 
раду на обнови катастра затериторију градске општине Сурчин; извештавањео цепању и 
формирању нових грађевинских парцела; водиевиденцију и даје извештаје о свим 
поступцима за које језадужен; обавља друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Управе.обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

4.9.29. 
Послови управљања пословним простором и евиденције имовине 

Број извршилаца 1 

Звање сарадник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља економских наукана на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до тригодине 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове у вези са коришћењем пословног простора који је у јавној 
својини и грађевинско стање простора, води евиденцију о закљученим уговорима и 
анексима уговора; доставља уговоре и анексе уговора о закупу пословног простора; 
сарађује са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и 
другим надлежним институцијама; учествује у поступку принудног исељења и врши 
записничку примопредају пословног простора; формира документацију и води евиденцију  о 
непокретностима које користи ЈЛС, јавна предузећа и установе чији је оснивач ЈЛС; води 
евиденције терета на непокретностима, преузимања непокретности стечене наслеђем, 
уговором или другим правним послом; прибавља и комплетира потребну документацију; 
даје податке из евиденција које води; процењује стање имовине; даје предлоге за 
инвестиционо и текуће одржавање; прати инвестиције; учествује у припреми плана јавних 
инвестиција; сарађује са другим органима ради ажурирања стања непокретности; учествује 
у припреми информација и извештаја из делатности Одељења; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

4.10.30. 
Административно- канцеларијски послови 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља административно-техничке послове за потребе Одељења; стара се о 
благовременој и уредној достави предмета запосленима у Одељењу и архиви, послове 
израде и вођења различитих интерних евиденција и приказа; евиденција и достава 
поднесака, пријава и друге поште начелнику Одељења на преглед и распоређивање, 
праћење рокова у вези са примљеном поштом и изради мање сложених дописа; води 
евиденцију о доласку запослених на посао и сачињава месечне извештаје о присутности 
запослених на послу;  обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

 
 

 

 



5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И   КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

5.1.31. 
Начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и   комуналне послове 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних, грађевинских или 
архитектонских наука на основним академским студијама у обиму 
однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама,односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године илиспецијалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци. 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручнаупутства, 
координира и надзире рад запослениху Одељењу, прати прописе  из домена послова 
Одељења, стара се о ефикасном спровођењу обједињене процедуре , о благовремиеном,  
законитом и квалитетном извршавању и других послова и задатака из делокруга Одељења,  
доноси решења  и друга појединачна акта, распоређује послове, даје упутства и пружа 
стручну помоћ непосредним извршиоцима  за њихово извршавање, стара се о пуној 
запослености и дисциплини запослених, израђује извештаје и планове рада Одељења, 
ради на решавању најсложенијих предмета, даје мишљења о нацртима закона и других 
прописа из делокруга Одељења, припрема материјале за разматрање и одлучивање органа 
општине; обавља и друге најсложеније послове из надлежности Одељења. 

5.2.32. 
Урбанистичко-  грађевински послови и вођење регистра обједињених 

процедура 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља грађевинских или архитектонских 
наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: учествује у изради локацијских услова; проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву; прибавља услове за пројектовање, односно прикључење 
објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од имаоца јавних 
овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са 
издатим локацијским условима; проверава усклађености техничке документације са 
Законима и Плановима; на пословима издавања информација о локацији, спровођења 
поступка контроле и потврђивања  пројеката парцелације и препарцелацује, издаје уверења 
о спецификацији посебних делова објекта на основу пројектне документације, издаје 
решење о броју стана у стамбеној згради, учествује у поступку издавања уверења о 
старости објекта, односно времену изградње; издаје уверења да се катастарска парцела 
налази или не налази у грађевинском рејону; учествује у изради анализа, информација и 
извештаја из свог делокруга рада; води електронску, јавно доступну базу података о току 
сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова, до 



издавања употребне дозволе, која садржи и акта прибављена и издата у тој процедури; 
уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу 
општине; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; остварује 
сарадњу са Централним регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у 
Централну евиденцију свих података, аката и документације садржаних у Регистру 
општине; у роковима и на начин прописан Законом и правилником;  подноси пријаве за 
привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и 
одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови; 
предузима и друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра; 
прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије 
обвезника система, односно градске општине; припрема Програм енергетске ефикасности о 
планираном начину остваривања и величини планираног циља уштеде енергије; припрема 
План енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење; предлаже 
мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; стара се о припреми годишњег 
извештаја о спроведеним мерама и активностима дефинисаним Планом и Програмом 
енергетске ефикасности и предузима и друге активности и мере прописане Законом и 
другим подзаконским актима који регулишу ову материју;обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

5.3.33. 
Урбанистичко-  грађевински послови 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља грађевинских или архитектонских 
наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: учествује у изради локацијских услова; проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву; прибавља услове за пројектовање, односно прикључење 
објеката на инфраструктурну мрежу, исправе и друга документа од имаоца јавних 
овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са 
издатим локацијским условима; проверава усклађености техничке документације са 
Законима и Плановима; на пословима издавања информација о локацији, спровођења 
поступка контроле и потврђивања  пројеката парцелације и препарцелацује, издаје уверења 
о спецификацији посебних делова објекта на основу пројектне документације, издаје 
решење о броју стана у стамбеној згради, учествује у поступку издавања уверења о 
старости објекта, односно времену изградње; издаје уверења да се катастарска парцела 
налази или не налази у грађевинском рејону; учествује у изради анализа, информација и 
извештаја из свог делокруга рада; прикупља и анализира податке о начину коришћења и 
количине употребљене енергије обвезника система, односно градске општине; припрема 
Програм енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и величини 
планираног циља уштеде енергије; припрема План енергетске ефикасности са мерама и 
активностима за његово спровођење; предлаже мере које доприносе ефикасном 
коришћењу енергије; стара се о припреми годишњег извештаја о спроведеним мерама и 
активностима дефинисаним Планом и Програмом енергетске ефикасности и предузима и 
друге активности и мере прописане Законом и другим подзаконским актима који регулишу 
ову материју; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 



5.4.34. 
Сарадник са имаоцима јавних овлашђења и упис права својине на 

изграђеном објекту 

Број извршилаца 2 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: сарађује са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења 
обједињене процедуре; прибавља од имаоца јавних овлашћења износе трошкова издавања 
услова за пројектовање, односно прикључења објеката на инфраструктуру као и бројеве 
рачуна на које се трошкови уплаћују; прати промене трошкова и ажурира их уз захтеве; 
обавља свакодневну комуникацију са  истим- имаоцима јавних овлашћења а у вези 
појединачних зрахтева; прибавља од органа надлежног за послове државног премера и 
катастра извод из листа непокретности, копију плана и остале потребне податке по 
појединачним предметима у сарадњи са  обрађивачима; учествује у изради анализа, 
информација и извештаја из свог делокруга рада; проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по захтеву; проверава и цени адекватност средстава обезбеђења 
плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта; потврђује пријаву радова; 
потврђује изјаву о завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој 
пријави радова, о поднетој изјави о завршетку израде темеља, о поднетој изјави о 
завршетку израде објекта; упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше 
прикључење објеката на инфраструктуру; учествује у изради решења о употребној дозволи; 
доставља употребну дозволу органу надлежном за послове државног премера и катастра 
ради уписа права својине; предузима управне радње, односно учествује у вођењу 
првостепеног управног поступка; у складу са потребама прима странке и комуницира са 
њима; учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада; 
обавља и друге послове из надлежности Одељења.   

5.5.35. 
Стручно-оперативни послови  у области грађевинарства 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља грађевинских или архитектонских 
наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: води управни поступак, контролише документацију и израђује аката у вези са: 
озакоњењем објеката, са  постављањем  привремених објеката ( киосци, летње и зимске 
баште, тезге и други покретни мобилијар и балон хала спортске намене), уклањањем 
објеката и дозволом за укањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења, 



обавља послове издавања информација о локацији, спровођење поступка контроле и 
потврђивања  пројеката парцелације и препарцелацује,  предузима управне радње у 
решавању предмета из надлежности Одељења, обрађује иницијативу за израду 
урбанистичких планова и давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које 
доноси Град, издаје уверења о спецификацији посебних делова објекта на основу пројектне 
документације, учествује у снимању локација за постављање привремених објеката на 
јавним површинама, предлаже мера за уређење јавних површина; пружа помоћ странкама у  
oстваривању њихових права из ове области; води просторно-планску документацију и 
евиденцију елабората усвојених планских аката, планских аката који су на снази и планских 
аката који су престали да важе, учествује у припреми материјала за разматрање и 
одлучивање органа општине; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

5.6.36. 
Управно-правни послови  I 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник  

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: води управни поступак и израђује сва акта у вези са спровођењем обједињене 
процедуре  за: издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне 
дозволе; издавање одобрења за изградњу у складу са чл.145. Закона о планирању и 
изградњи; врши проверу испуњености формалних услова за изградњу:  надлежност за 
поступање по захтеву, односно пријави;  да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице 
које, у складу са  законом, може бити подносилац захтева односно пријаве,  да ли захтев, 
односно пријава садржи све прописане податке,  да ли је уз захтев, односно пријаву 
приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима донетим на 
основу  закона,  да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно 
таксе, да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за 
издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима; утврђује 
постојање одговарајућег права на земљишту,односно објекту; води управни поступак и 
израђује управна акта у поступку озакоњења бесправно саграђених објеката, учествује у 
изради планова постављања привремених објеката на територији општине,израђује 
одобрења за њихово постављање и решења за њихово уклањање, решава по захтевима за 
рушење објеката; учествује у изради планова комуналног опремања, води управни поступак 
за доношење решења из комуналне области (постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама, постављање киоска и других покретних објеката, постављање 
забавних паркова, циркуса, постављање огласних средстава, баште угоститељског објекта, 
сеча и орезивање дрвећа, уклањање дрвећа, постављање балон хала спортске намене), 
пружа помоћ странкама у остваривању њихових права,  учествује у припреми материјалеа 
за разматрање и одлучивање органа општине; обавља и друге послове из надлежности 
Одељења. 

5.7.37. 
Управно-правни послови II 

Број извршилаца 2 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 



академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: утврђује постојање одговарајућег права на земљишту,односно објекту; води 
управни поступак и израђује управна акта у поступку озакоњења бесправно саграђених 
објеката, учествује у изради планова постављања привремених објеката на територији 
општине; учествује у изради планова комуналног опремања; решава по захтевима за 
рушење објеката; израђује акте у области уређења, развоја и обављања комуналних 
делатности –постављање мањих монтажних објеката, покретних објеката и киоска на 
јавним површинама, постављање летњих башти, забавних паркова и циркуса, постављање 
огласних средстава и реклама, балон хала, уклањање и орезивање дрвећа; учествује у 
изради нацрта програма у вези са изградњом, одржавањем, заштитом и коришћењем 
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима; остварује сарадњу са комуналним 
предузећима, обрађује извештаје  које достављају јавна и јавно - комунална предузећа и 
даје мишљења на програм рада и ценовнике услуга јавних предузећа; врши надзор над 
радом  јавних и јавно - комуналних предузећа у реализацији послова утврђених Уговором; 
сарађује са градским и републичким органима, јавним предузећима и  организацијама у 
вези са питањима из делокруга Одељења, пружа помоћ странкама у остваривањуњихових 
права,  учествује у припреми материјалеа за разматрање и одлучивање органа општине; 
обавља и друге послове из надлежности Одељења.   

5.8.38. 
Оперативни и припремни послови коришћења јавних површина 

Број извршилаца 1 

Звање млађи сарадник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до тригодине 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: обавља послове који се односе на коришћење јавних површина по захтевима 
правних и физичких лица; пружа техничку подршку и припрема документацију за 
првостепени поступак издавања одобрења за постављање привремених објеката на јавној 
површини према Програму постављања привремених објеката на јавној површини,  
учествује у прегледању техничке документације и испуњености услова за издавање 
одобрења за постављање мањих монтажних објеката, летњих башти, забавних паркова и 
циркуса, огласних средстава и реклама, балон хала; сарађује са Комисијом у вези 
орезивања и сечом стабала; у изради нацрта програма у вези са изградњом, одржавањем, 
заштитом и коришћењем локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима; 
остварује сарадњу са комуналним предузећима; ажурира податке из области урбанизма, 
грађевинских и комуналних послова на интернет страници општине; обавља и друге 
послове из надлежности Одељења. 

5.9.39. 
Административно-технички  послови озакоњења 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  



Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља административно-техничке послове у вези са озакоњењем објеката, са 
изградњом  сталних и постављањем  привремених објеката ( киосци, баште, покретне тезге, 
води све службене евиденције, врши снимање постојећег стања локација за израду планова 
за постављање привремених објеката и објеката инфраструктуре, води евиденцију атарских 
путева и улица, помаже у изради програма уређивања атарских путева; стара се о 
благовременој  и уредној достави предмета у рад и архивирање; обавља  и друге послове 
из надлежности Одељења.  

5.10.40. 
Административно- канцеларијски послови 

Број извршилаца 3 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља административно-техничке послове у вези са озакоњењем објеката, са 
постављањем  привремених објеката ( киосци, баште, покретне тезге, балон хала спортске 
намене), са рушењем објеката, са доградњом, реконструкцијом и адаптацијом, са 
припајањем заједничких просторија становима и надзиђивањем грађевинских 
објеката,спољним изгледом пословних и стамбених  зграда, обавља административно-
техничке послове у предметима из области комуналних делатности, води све службене 
евиденције, врши пријем странака, даје потребне информације, пружа странкама помоћ при 
попуњавању захтева; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

 

 

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

6.1.41. 
Начелник Одељења за друштвене делатности 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
надзире рад запослених у Одељењу, прати прописе  из домена послова Одељења, стара 
се о законитости и благовременом обављању послова, о пуној запослености и дисциплини 
запослених, унапређењу и техничкој опремљености Одељења; прати прописе из 
надлежности Одељења, доставља писану иницијативу са битним елементима за израду 
нацрта предложеног акта начелнику Управе, остварује сарадњу и контакте са ресорним 
секретаријатима и министарствима, припрема информације и извештаје из делокруга 
Одељења  за потребе органа општине и даје мишљења о предлозима закона,  других 
прописа и општих аката из своје надлежности; припрема материјале за разматрање и 
одлучивање органа градске општине, извршава најсложеније послове и пружа стручну 
помоћ непосредним извршиоцима, предлаже мере за унапређење организације и начина 



рада, сачињава анализе, информације и извештаје за органе општине; обавља и друге 
најсложеније послове из надлежности Одељења. 

6.2.42. 
Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: води првостепени управни поступак и израђује првостепена управна аката о 
признавању статуса ратног и мирнодопског војног инвалида, уживаоца породичне 
инвалиднине, признавања права на додатак и негу, права на ортопедски додатак, права на 
борачки додатак, права на посмртну помоћ, месечна примања на основу незапослености, 
права на допунску, личну и породичну инвалиднину, материјално обезбеђење, породични 
додатак, накнаду трошкова сахране; поступак признавања статуса цивилних инвалида рата, 
права на стално месечно новчано примање, права на једнократну помоћ; прати стање у 
области, припрема одговарајуће информатичке материјале и извештаје из области борачко-
инвалидске заштите; обавља послове за Комисију за решавање стамбених потреба бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца; прикупља документацију и сачињава ранг листу 
о додели станова корисницима борачко-инвалидске заштите; остварује сарадњу са 
републичким и градским органима и другим субјектима; учествује у припреми материјала за 
разматрање и одлучивање органа општине;  обавља и друге послове из надлежности 
Одељења.   

6.3.43. 
Послови обрачуна, исплате и ликвидатуре у области борачко-инвалидске 

заштите 

Број извршилаца 1 

Звање  млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: обавља послове који се односе на обрачун, требовање средстава из буџета 
Републике и Града и исплату  инвалидских принадлежности  за кориснике борачко-
инвалидске заштите: борачког додатка,  сталног месечног новчаног примања, породичног 
додатка и једнократних помоћи; води евиденцију и врши контролу новчаних примања и 
утрошених средстава; води регистар инвалида; издаје налоге за  ортопедска помагала, 
води евиденцију о издатим ортопедским помагалима и обезбеђује њихово сервисирање у 
складу са законом; ради све финансијско-рачуноводствене,евиденционо-статистичке, 
управне и административно-техничке послове из области борачко-инвалидске заштите, 



остварује сарадњу са органима Републике и Града и обавља и друге послове из области 
евиденције и  ликвидатуре у области борачко-инвалидске заштите; обавља и друге послове 
из надлежности Одељења. 

6.4.44. 
Координатор канцеларије за младе 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: стара се о организовању рада канцеларије за младе и њеном промовисању у 
креирању и спровођењу омладинске политике на територији градске општине; реализује 
програме установа и омладинских организација; спроводи стратегију и акциони план 
политике за младе Града;  учествује у доношењу акционог плана за младе градске општине 
у складу са стратегијом градске општине  и акционим планом Града; остварује сарадњу са 
образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, 
организационим јединицама Управе, удружењима грађана и цивилним друштвима  ради 
укључивања младих у друштвене токове и њихово информисање; подстиче, промовише и 
пружа стручну и техничку помоћ у изради и реализацији пројеката младих у различитим 
областима; припрема периодичне и годишње извештаје о стању у области, прикупља 
податке и информације о проблемима, потребама и интересовањима младих, формира и 
ажурира потребне базе података ради пружања одговарајуће подршке младима; иницира, 
усмерава и прати рад младих на изради и реализацији пројеката; учествује у пословима око 
реализације програма установа и омладинских организација; спроводи стратегију и акциони 
план политике за младе Града; припрема периодичне и годишње извештаје о раду; обавља 
и друге послове из надлежности Одељења. 

6.5.45. 
Послови сарадње са организацијама цивилног друштва 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: послови ангажовања  на унапређењу образовања, промовисању и 
популаризацији културе; уметности и аматерског спорта; послове унапређења положаја 
особа са инвалидитетом, послови бриге о деци и младима; предлаже и унапређује 
механизме сарадње градске општине са организацијама цивилног друштва у циљу 
стварања редовне комуникације, сарадње и њиховог укључивања у доношење одлука и 
израду прописа на локалном нивоу; пружа подршку у иницирању, организовању и 
oдржaвaњу jaвних рaспрaвa и консултација са организацијама цивилног друштва; иницирa и 



организује редовне сaстaнкe између доносиоца одлука градске општине и зaинтeрeсoвaних 
организација цивилног друштва пo пoднeтoм питaњу; обезбеђује учешће ОЦД у процесу 
израде буџета и разматрању приоритета за финансирање пројеката и програма ОЦД; 
прикупља податке и извештава о сарадњи организација цивилног друштва са органима 
градске општине; води евиденцију о примерима добре праксе, као и проблемима у 
међусобној сарадњи; одржава комуникацију и сaрaдњу са Канцеларијом за сарадњу са 
цивилним друштвом и припрема годишње извештавање о оствареној сарадњи између 
градске општине и ОЦД; кoнтинуирaнo рaди нa фoрмирaњу и редовном ажурирању бaзe 
података о локалним ОЦД, пo сeктoримa/областима; стара се о редовном прeнoшeњу 
инфoрмaциja oд знaчaja зa рaд организација цивилног друштва, штo пoдрaзумeвa и 
oбaвeштaвaњe jaвнoсти o свим рeлeвaнтним питaњимa зa рaд ОЦД путем сајта градске 
општине; промовише потребу укључивања ОЦД у процесе доношења прописа и сарадњу са 
Управом градске општине; прикупља податке и припрема извештаје о сарадњи органа 
градске општине и ОЦД и њиховом учешћу у процесу доношења прописа; подстиче 
сарадњу и умрежавање унутар цивилног сектора; врши стучне и оперативне послове  
везане за рад и организацију Хуманитарне фондације градске општине Сурчин   и других 
активности којима фондација остварује општекорисне циљеве, промовисање фондације 
ради стицања средстава из добровољних прилога, поклона, донација, финансијских 
субвенција, чланарина, заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских права, 
дивиденди и других прихода остварених на законом дозвољен начин и израда аката ради 
реализације остваривања средстава из наведених извора; покреће прекршајни поступак 
против родитеља, односно старатеља за непохађање и нередовно похађање наставе 
детета уз детаљно упутство и редован надзор запосленог вишег звања; израђује уговоре о 
надокнади трошкова исхране деце ометене у развоју;  обавља и дуге послове из 
надлежности Одељења. 

6.6.46. 
Правни послови и послови сарадње са организацијама цивилног друштва 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла:  покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља због 
непохађање и нередовно похађање наставе детета уз детаљно упутство и редован надзор 
запосленог вишег звања; израђује уговоре о надокнади трошкова исхране деце ометене у 
развоју; решења  за потребе фондације чији је оснивач градска општина; решења о 
рефундирању трошкова сахране за социјално незбринута лица и решења о ексхумацијама 
на територији градске општине;  израђује  уверења о просечном примању по члану 
домаћинства за потребе конкурисања за ђачке и студентске кредите и стипендије, 
студентске домове и иностране стипендије; сачињава извештаје и информације; обавља  
послове ангажовања  на унапређењу образовања, промовисању и популаризацији културе; 
уметности и аматерског спорта; послови унапређења положаја особа са инвалидитетом, 
бригу о деци и младима; предлаже и унапређује механизме сарадње градске општине са 
организацијама цивилног друштва у циљу стварања редовне комуникације, сарадње и 
њиховог укључивања у доношење одлука и израду прописа на локалном нивоу; пружа 
подршку у иницирању, организовању и oдржaвaњу jaвних рaспрaвa и консултација са 
организацијама цивилног друштва; иницирa и организује редовне сaстaнкe између 



доносиоца одлука градске општине и зaинтeрeсoвaних организација цивилног друштва пo 
пoднeтoм питaњу; обезбеђује учешће ОЦД у процесу израде буџета и разматрању 
приоритета за финансирање пројеката и програма ОЦД; прикупља податке и извештава о 
сарадњи организација цивилног друштва са органима градске општине; води евиденцију о 
примерима добре праксе, као и проблемима у међусобној сарадњи; одржава комуникацију и 
сaрaдњу са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом и припрема годишње 
извештавање о оствареној сарадњи између градске општине и ОЦД;  кoнтинуирaнo рaди нa 
фoрмирaњу и редовном ажурирању бaзe података о локалним ОЦД, пo 
сeктoримa/областима; стара се о редовном прeнoшeњу инфoрмaциja oд знaчaja зa рaд 
организација цивилног друштва, штo пoдрaзумeвa и oбaвeштaвaњe jaвнoсти o свим 
рeлeвaнтним питaњимa зa рaд ОЦД путем сајта градске општине; промовише потребу 
укључивања ОЦД у процесе доношења прописа и сарадњу са Управом градске општине; 
прикупља податке и припрема извештаје о сарадњи органа градске општине и ОЦД и 
њиховом учешћу у процесу доношења прописа; подстиче сарадњу и умрежавање унутар 
цивилног сектора; обавља и дуге послове из надлежности Одељења. 

6.7.47. 
Послови образовања, људских права и социјалне заштите 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове који се односе на: праћење стања у области образовања и 
старања о одржавању ( осим капиталног ) дечијих вртића и основних школа; праћење уписа 
у први разред основне школе, редовног похађања наставе у основним школама; сарадња 
са образовно-васпитним установама, у циљу утврђивања мера и активности заштите и 
безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и 
других активности које организује установа; организује послове који се односе на превоз 
деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 
удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од 
седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без 
обзира на удаљеност места становања од школе; прати реализацију уговора о надокнади 
трошкова    исхране деце ометене у развоју на месечном нивоу; превоз ученика на 
републичка и међународна такмичења, помаже развој различитих облика самопомоћи и 
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у 
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 
организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом 
подручју; врши контролу и извештавање о раду народне кухиње; врши пријем и даје 
потребна обавештења странкама; врши пријем и експедицију поште; требује канцеларијски 
материјал; води евиденцију о доласку запослених на посао и сачињава месечне извештаје 
о присутности запослених на послу и друге послове из надлежности Одељења.  
Административно-техничке послове у оквиру процене  потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, запослени врши 
по Овлашћењу. 

6.8.48. 
Послови повереништва за избегла и расељена лица 

Број извршилаца 2 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља све послове везане за збрињавање избеглих и ресељених лица, 
прикупља податке од значаја за остваривање права избеглица, а односе се на 



идентификовање избеглица, чланова њихових породица, имовину и њихово стање у 
пребивалишту, као и друге податке који су потребни ради признавања својства избеглица и 
доставља их надлежном органу ради издавања исправа. Води евиденцију свих података 
који се односе на избегла и расељена лица, пријаве и одјаве, идавање потврда и уверења 
за избегла и расељена лица  на основу службене евиденције; пружа помоћ избеглим и 
расељеним лицима и врши друге послове из свог делокруга од значаја за збрињавање 
избеглица у складу прописима. Обавља послове из свог делокруга по упутствима 
Комесаријата, као и послове из области миграција и трајних решења ( за избегла-интерно 
расељена лица и повратнике по реадмисији) - прати, припрема, израђује и реализује 
пројекте финансиране из фондова ЕУ и буџета Комесаријата који се односе на трајно 
стамбено збрињавање и економско оснаживање породица, припрема материјале за 
седнице комисија за доделу помоћи избеглим и расељеним лицима, сачињава извештаје, 
анализе и информације и доставља их надлежним органима. Сарађује са другим државним 
органима, предузећима, установама и другим органима и организацијама;  обавља и друге 
послове из надлежности Одељења. 

 

 

7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

7.1.49. 
Начелник Одељења за финансије 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
надзире рад запослених у Одељењу, прати прописе  из домена послова Одељења, стара 
се о законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у Одељењу; доноси 
програм и план рада Одељења и ради извештаје о реализацији програма рада; координира 
рад са директним и индиректним корисницима буџета и јавним предузећима чији је оснивач 
општина; издаје Упутство за припрему нацрта Одлуке о буџету, одлуке о ребалансу буџета 
и  Одлуке о привременом финансирању; врши надзор над израдом предлога финансијских 
планова директних корисника буџета и учествује у изради предлога финансијског плана 
индиректних корисника буџета; надзире  израду нацрта Одлуке о буџету, Одлуке о 
ребалансу буџета и привременом финансирању; одређује квоте и апропријације квартално; 
обавља послове праћења извршења буџета, обавља послове периодичних  извештаја о 
извршењу буџета и консолидованог завршног рачуна, као и послове израде нацрта Одлуке 
о завршном рачуну буџета; учествује  у раду органа градске општине када се разматрају 
питања из надлежности Одељења; даје стручна мишљења из делокруга рада Одељења и 
решава сложене послове из делокруга рада Одељења; одговоран је за примену и 
спровођење општих правних аката Градске општине; води рачуна о стручном усавршавању 
и оспособљавању запослених; сарађује са другим одељењима у Управи; обавља и друге 
најсложеније послове из надлежности Одељења. 

7.2.50. 
Аналитичар буџета и финансијско планирање   

Број извршилаца 1 



Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља сложене финансијско-аналитичке послове, послове за припрему и 
израду нацрта Одлуке о буџету, Одлуке о ребалансу буџета и Одлуке о привременом 
финансирању буџета;  обавља послове за припрему и израду шестомесечног, 
деветомесечног и годишњег извештаја о извршењу буџета; обавља послове за припрему 
консолидованог завршног рачуна буџета и нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета; 
вођење појединачних евиденција о трансферисаним и утрошеним средствима Града и 
Републике, и по основу примљених донација, и сравњивање података са 
одељењима/корисницима буџета која користе примљена средства; даје предлоге за 
уравнотежење прихода и расхода; вођење евиденције и израда Решења председника о 
коришћењу и преусмеравању апропријација и коришћењу средстава сталне и текуће 
резерве; израде Решења председника о плаћањима; припреме података за објављивање 
података на сајту општине и информатора о раду; извештавања по захтеву надлежних 
органа Града, Републике као и по захтеву Управе за трезор –филијала Нови Београд; 
послове припремања захтева за отварање и затварање буџетских рачуна; врши  
усаглашавање података на месечном нивоу са књиговођом главне књиге;  унос 
финансијских планова директних и индиректних корисника у програмску базу, унос и измене 
плана квота; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним кварталним 
квотама; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

7.3.51. 
Послови буџета 

Број извршилаца 2 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове за припрему и израду нацрта Одлуке о буџету, Одлуке о 
ребалансу буџета и Одлуке о привременом финансирању буџета у сарадњи са запосленим 
вишег звања;  унос буџетских апропријација и промена апропријација у рачуноводствени 
програм; обавља послове за припрему и израду шестомесечног, деветомесечног и 
годишњег извештаја о извршењу буџета у сарадњи са запосленим вишег звања; обавља 
послове за припрему консолидованог завршног рачуна буџета и нацрта Одлуке о завршном 
рачуну буџета у сарадњи са запосленим вишег звања; вођење појединачних евиденција о 
трансферисаним и утрошеним средствима Града и Републике, и по основу примљених 
донација и сравњивање података са одељењима/корисницима буџета која користе 
примљена средства;  вођење евиденције и израда Решења председника о коришћењу и 
преусмеравању апропријација и коришћењу средстава сталне и текуће резерве; израда 
Решења председника о плаћањима; извештавања по захтеву надлежних органа Града, 



Републике, као и по захтеву Управе за трезор –филијала Нови Београд; врши  
усаглашавање података на месечном нивоу са књиговођом главне књиге; праћење 
извршења прихода и расхода;израда свих месечних извештаја; унос финансијских планова 
директних и индиректних корисника у програмску базу, унос и измене плана квота; 
обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним кварталним квотама; обавља  
и друге послове из надлежности Одељења.  

7.4.52. 
Трезорско пословање I 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља сложене финансијско-аналитичке послове; израђује финансијске 
планове директних и индиректних корисника и квоте извршавања; прати извршење 
финансијских планова и даје предлоге за измене; учествује у припреми и изради нацрта 
Одлуке о буџету, Одлуке о ребалансу буџета и Одлуке о привременом финансирању 
буџета;  израђује консолидовани завршни рачун буџета и нацрт Одлуке о завршном рачуну 
буџета; обавља послове пласмана буџетских средстава, управљање дугом и финансијском 
имовином; води евиденцију издатих меница; координира и контролише функције трезора и 
рачуноводства; израђује захтеве за корекцију књижења; врши усаглашавање помоћних 
евиденција са главном књигом; праћење инвестиција; врши  усаглашавање синтетичких и 
аналитичких евиденција;  сарађује и пружа стручну помоћ корисницима буџета; обавља 
послове извештавања органа Града и Републике за директне  кориснике буџета ; стара се о 
законитој и наменској употреби финансијских средстава; врши контролу документације 
достављене на исплату; сарађује са другим органима, организацијама  општина, Града и 
Републике; обавља и друге послове из надлежности Одељења.   

7.5.53. 
Трезорско пословање II 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља мање сложене финансијско-аналитичке послове; учествује у изради 
финансијских планова директних и индиректних корисника и квоте извршавања; прати 
извршење финансијских планова и даје предлоге за измене; учествује у припреми и изради 
нацрта Одлуке о буџету, Одлуке о ребалансу буџета и Одлуке о привременом 
финансирању буџета; учествује у изради консолидованог завршног рачуна буџета и 
учествује у изради нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета уз надзор запосленог вишег 
звања; води евиденцију издатих меница; координира функције трезора и рачуноводства; 



израђује захтеве за корекцију књижења; врши усаглашавање помоћних евиденција са 
главном књигом; врши  усаглашавање синтетичких и аналитичких евиденција;  сарађује и 
пружа стручну помоћ корисницима буџета; обавља послове извештавања органа Града и 
Републике за директне  кориснике буџета ; стара се о законитој и наменској употреби 
финансијских средстава; врши контролу документације достављене на исплату; сарађује са 
другим органима, организацијама  општина, Града и Републике; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења.   

7.6.54. 
Главни књиговођа - контиста главне књиге трезора 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: врши пријем и контролу књиговодствених исправа, припрема документацију за 
књижење за директне кориснике; ажурно и уредно води главну књигу трезора и помоћне 
књиге по свим буџетским класификацијама по принципу двојног књиговодства, врши 
сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима, 
добављачима и Управом за трезор, припрема финансијски извештај директних корисника; 
израђује периодичне закључне листове буџетских корисника; саставља билансе и 
извештаје, припрема завршни рачун консолидованог рачуна трезора локалне власти; 
обавља послове евидентирања прихода, примања и извршених појединачних расхода и 
издатака, промена на имовини, обавезама и изворима финансирања, евидентирања 
одобрених измена и преусмеравања апропријација; израђује извештаје о оствареним 
приходима и извршеним расходима; спроводи интерне контролне поступке и процедуре; 
иницира измене интерних рачуноводствених аката; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

7.7.55. 
Послови ликвидатуре 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и 
трансфер средстава и регистра и контроле рачуна и уговора директних буџетских 
корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске 
документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу 
контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема налога за 
пренос средстава на основу Плана извршења буџета; води посебне помоћне евиденције; 
припрема налоге за плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска 



плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и 
утврђеним квотама; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско 
књиговодство; врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено 
плаћање,  врши евиденцију и праћење о датим авансима; контролише документованост, 
прати и евидентира исплате по закљученим уговорима; врши сравњење и усклађивање 
аналитичких евиденција са добављачима и купцима и припрема ИОС-а; обавља и друге 
послове из надлежности Одељења.   

7.8.56. 
Рачуноводствени послови – ликвидатор плата 

Број извршилаца 2 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: обавља послове обраде и обрачуна зарада, додатака и осталих накнада за  
запослене и функционере општине; обрачун и исплата накнада за превоз и других накнада 
из радног односа и обрачун осталих исплата (уговора о делу, уговора о привременим и 
повременим пословима, Уговора о ауторском хонорару); вођење евиденције и послови 
обустава по судским и административним забранама запослених; израда и подношење 
годишњих извештаја М-4 ПИО фонду РС за директне ; израда и подношење  М-УН и М-УНК 
образаца, по основу уговорених накнада ПИО фонду РС; израда месечних табеларних 
приказа о коришћењу и потрошњи мобилних телефона; стара се о попуњавању и 
подношењу појединачних и збирних пореских пријава; израда статистичких извештаја о 
зарадама у складу са законским и подзаконским актима; издавање уверења о платама и 
административним забранама; обрачун и плаћање по уговорима о делу, ауторским 
уговорима, уговорима о привременим и повременим пословима; попуњавање образаца за 
„Регистар запослених“ за  Општину; обавља и друге послове из надлежности Одељења. 

7.9.57. 
Књиговодствене евиденције и послови трансфера 

Број извршилаца 1 

Звање млађи сарадник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља економских наукана на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до тригодине 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: обавља послове резервације средстава; послове контроле примљене и 
експедоване документације;  пријем фактура и разврставање ; контирање; израда захтева 
за плаћање, захтева за трансфер, евиденције по датумима доспећа рокова  за плаћање 
обавеза; вођење књиге улазних и излазних фактура; прибављање документације неопходне 
за плаћање рачуна; вођење помоћних евиденција; праћење  извршења буџетских позиција 
директних буџетских  корисника;  усаглашавање потраживања и обавеза путем ИОС-а; 



израда излазних фактура и праћење њихове реализације; књижних задужења за 
рефундацију трошкова за кориснике пословног простора; води евиденцију путних налога; 
води књигу излазних фактура; врши електронско плаћање,обавља преглед и штампу 
извода текућег рачуна буџета и уплатних рачуна;води динарску и девизну благајну; прати 
наплату и доставља извештај о потраживањима, издавање потврда о чињеницама о којима 
орган води службену eвиденцију;  обавља и друге послове из надлежности Одељења.  

7.10.58. 
Послови обрачуна и евиденције  основних средстава 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: обавља послове вођења евиденције основних средстава и  ситног  инвентара  
директних и индиректних корисника; обрачунавања амортизације и ревалоризације; 
припремања документације за попис, отпис и расходовање  имовине директних и 
индиректних корисника, израде  Пописних листа,  ажурирања евиденција основних 
средстава након спроведеног пописа и спровођење Одлуке о усвајању  извештаја о попису 
имовине; обележавања инвентарним бројевима;  евиденције набавке,  издавања задужења 
– реверса; обавља и друге послове из надлежности Одељења.    

7.11.59. 
Послови јавних набавки  

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година  радног искуства у струци 

Опис посла: обавља стручне и аналитичке послове и послове припреме аката у вези 
спровођења поступка набавки; израђује нацрт Плана набавки; стара се о правилном 
спровођењу поступка набавки; припрема извештаје о закљученим уговорима;  прати 
прописе који регулишу јавне набавке;  израђује потребну документацију и спроводи 
поступке јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са законом који 
регулише област јавних набавки; води евиденцију примљених меница и банкарских 
гаранција; прати ток и реализацију поступка јавних набавки; припрема податке за сајт 
општине и информатор о раду из области јавних набавки; периодично доставља извештаје 
о раду председнику градске општине, начелнику Управе и начелнику Одељења; обавља и 
друге послове из надлежности Одељења. 

7.12.60. 
Правни послови јавних набавки 

Број извршилаца 1 



Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: израђује нацрте аката везане за планирање и спровођење јавних набавки; 
израђује нацрте методолошких упутстава, интерног акта и правилника; прати прописе, 
мишљења, стручне коментаре и судску праксу у области јавних набавки; пружа стручну 
помоћ, упутства и другим буџетским корисницима у пословима везаним за јавне набавке; 
учествује у избору критеријума за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за 
прикупљање понуда; даје обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; обавља 
правне послове за Комисију за јавне набавке и учествује у Комисији за јавне набавке када је 
прописано да је члан службеник за јавне набавке правне струке; учествује у припреми 
плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно 
одобреним расположивим апропријацијама; израђује Уговоре у поступку јавних набавки; 
учествује у изради извештаја; обавља и друге послове из надлежности Одељења.   

7.13.61. 
Службеник за јавне набавке 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: учествује у изради нацрта Плана набавки; формира предмете набавки,  
учествује у припреми аката у вези спровођења поступка набавки; учествује у поступку 
набавки; обавља стручне, административне и техничке послове у вези са поступком 
набавки; прати ток и реализацију поступка јавних набавки; врши контролу исправности 
рачуна, сачињава кварталне извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки; обавља 
и друге послове из надлежности Одељења.   

7.14.62. 
Административно- канцеларијски послови 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година  радног искуства у струци 

Опис посла: врши пријем и евидентирање долазне и излазне поште  Oдељења; врши 
обједињавање месечних требовања канцеларијског материјала за потребе Одељења; води 
све евиденције о набавкама; записник о отварању понуда; стара се о благовременој и 



уредној достави аката у вези са спровођењем поступка набавки; евидентира податке о 
закљученим уговорима и средствима обезбеђења, води евиденцију о доласку запослених 
на посао и сачињава месечне извештаје о присутности запослених на послу и  
административно- техничке послове јавних набавки; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

 

8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

8.1.63. 
Начелник Одељења за локално економски развој 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
надзире рад запослениху Одељењу, прати прописе  из домена послова Одељења, стара се 
о законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у Одељењу; доноси програм 
и план рада Одељења и ради извештаје о реализацији програма рада; врши најсложеније 
послове из надлежности Одељња; израђује пројекције будућих кретања и предлагање 
стратегије за даљи развој; дефинише пројектне задатаке за израду пројектне 
документације; стара се о привлачењу нових инвеститора у општину; припрема стратегије 
од локалног значаја; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима 
важним за локалну самоупарву; пружа подршку и координира активности за аплицирање 
код ЕУ фондова; анализира и процењује постојеће програме подршке ЕУ; идентификује 
потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима; стара се о 
имплементацији пројеката из ЕУ фондова; обавља мониторинг и евалуацију спровођења 
пројеката и припрема извештаје о пројектима; пружа стручну помоћ у току реализације 
пројеката партнерима; припрема и учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ 
процедури; обавља и друге најсложеније послове из надлежности Одељења.    

8.2.64. 
Послови економског развоја и управљања пројектима 

Број извршилаца 2 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља грађевинских или архитектонских 
наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године илиспецијалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година  радног искуства у струци 

Опис посла: анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему 
и реализацију Плана капиталних улагања општине; успоставља контакте са међународним 
организацијама и донаторима; са начелником Одељења врши припремање, управљање и 
реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; 



израђује пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој; дефинише 
пројектне задатаке за израду пројектне документације; успоставља привредне контакте и 
стара се о привлачењу нових инвеститора у општину; припрема стратегије од локалног 
значаја; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима важним за 
локалну самоупарву; пружа подршку и координира активности за аплицирање код ЕУ 
фондова; анализира и процењује постојеће програме подршке ЕУ; идентификује 
потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима; стара се о 
имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад учесника у спровођењу 
програма и пројеката; обавља мониторинг и евалуацију спровођења пројеката и припрема 
извештаје о пројектима; пружа стручну помоћ у току реализације пројеката партнерима; 
припрема и учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ процедури; обавља и друге 
послове из надлежности Одељења. 

8.3.65. 
Послови вођења јавних и капиталних инвестиција  

Број извршилаца 2  

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља грађевинских или архитектонских 
наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године  радног искуства у струци 

Опис посла:  анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за 
припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине; припрема пројекте који се 
односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за 
израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора;  припрема и 
израђује програме и пројектне задатке по којима се спроводе јавне набавке из области 
инвестиција, припрема послове везане за реализацију инвестиционих пројеката које се 
односе на објекте чија је градња планирана и одржавање изграђених јавних објеката и 
површина;  извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој 
динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке 
планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним 
надзором; врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације; 
прати реализацију  извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених 
радова;  обавља и друге послове из надлежности Одељења.  

8.4.66. 
Послови економског развоја  I 

Број извршилаца 2 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове израде пројеката и програма од интереса за Градску општину; 
врши припрему и реализацију развојних пројеката; припрема базе података о економском 
амбијенту Општине, домаћим и страним инвеститорима; о слободном општинском 



власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења, распложивом 
стручном особољу; припрема информације везане за рад локалног економског развоја у 
свим сферама; предузима активности на подстицању друштвеног развоја и приватног 
предузетништва; учествује у изради и реализацији пројеката и програма запошљавања; 
подизања нивоа живљења и друштвеног стандарда спровођењем мера стратегија из 
области социјалне политике, припрема пројекте за финансирање путем апликација и на 
други начин добијених средстава из других извора; остварује сарадњу са министарствима, 
републичким и локалним институцијама и установама, агенцијама; прати конкурсе 
доступних фондова и обавештава потенцијалне кориснке  о могућности конкурисања на 
исте; пружа помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима за добијање потребне 
документације од Управе и градских институција, као и друге послове у складу са законом;   
стара се о реализацији донетих секторских стратешких планова, припрема промотивни 
материјал општине и њене потенцијале ради привлачења инвестиција;  припрема и 
ажурира базе података ( о незапосленима, запосленима, регистрованим привредним 
друштвима и предузетницима, слободним локацијама за инвеститоре,  примарним 
индикаторима локалног економског развоја, контактираним локалним предузећима, 
расположивом пословном простору); послове успостављавања квалитета докумената и 
одржавање система менаџмента квалитетом усклађеног са захтевима стандарда ISO 9001, 
спровођења утврђене политике квалитета, израду, ревизију и одржавање Пословника о 
квалитету, преглед и контролу докумената система менаџмента квалитетом, координацију 
активности циклуса обуке провере система менаџмента квалитетом, верификацију примене 
предложених  и спроведених корективних и превентивних мера; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

8.5.67. 
Послови економског развоја  II 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: учествује у изради пројеката и програма од интереса за Градску општину; 
учествује у припреми и реализацији развојних пројеката; припрема базе података о 
економском амбијенту Општине, домаћим и страним инвеститорима; о слободном 
општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења, 
распложивом стручном особољу; припрема информације везане за рад локалног 
економског развоја у свим сферама; предузима активности на подстицању друштвеног 
развоја и приватног предузетништва; учествује у изради и реализацији пројеката и програма 
запошљавања; подизања нивоа живљења и друштвеног стандарда спровођењем мера 
стратегија из области социјалне политике, припрема пројекте за финансирање путем 
апликација и на други начин добијених средстава из других извора; остварује сарадњу са 
министарствима, републичким и локалним институцијама и установама, агенцијама; прати 
конкурсе доступних фондова и обавештава потенцијалне кориснке  о могућности 
конкурисања на исте; пружа помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима за добијање 
потребне документације од Управе и градских институција, као и друге послове у складу са 
законом;   учествује у реализацији донетих секторских стратешких планова, припрема 
промотивни материјал општине и њене потенцијале ради привлачења инвестиција, 
припрема и ажурира базе података ( о незапосленима, запосленима, регистрованим 
привредним друштвима и предузетницима, слободним локацијама за инвеститоре,  



примарним индикаторима локалног економског развоја, контактираним локалним 
предузећима, расположивом пословном простору); обавља административно-техничке  и 
друге послове за потребе Одељења. 

8.6.68. 
Финансијски послови јавних и капиталних инвестиција 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године  радног искуства у струци 

Опис посла: припрема финансијске планове капиталних инвестиција и прати њихово 
извршење; истражује могућности за финасирање развојних програма; прикупља и обрађује 
информације и податке потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања 
општине; припрема извештаје за потребе надлежних органа; обавља послове књижења 
рачуна пројеката из ЕУ фондова ; врши обраду плаћања и евидентирање примања; ради 
периодичне обрачуне и завршне рачуне; ради потребне финансијске и друге извештаје за 
потребе пројеката; стара се о ажурности и исправности евиденције; учествује у реализацији 
јавних набавки по ПРАГ процедури; израђује потребне анализе и информације; учествује у 
планирању буџета за потребе припреме пројеката; обавља и друге послове из надлежности 
Одељења. 

8.7.69. 
Послови одрживог развоја пољопривреде  

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља пољопривредних наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: припрема сратегије из области пољопривреде и заштите животне средине од 
локалног значаја за општину, припрема пројекте за финансирање путем апликације код 
домаћих и страних инвеститора; прати стање  и предузима мере на унапређењу и 
подстицају развоја пољопривреде; послови спровођења активности и пружање подршке у 
запошљавању сезонких радника у пољопривреди; учествује у поступку увођења у посед 
нових корисника; спроводи мере заштите,коришћења и уређења пољопривредног 
земљишта на подручју општине, утврђене актима Града; остварује сарадњу са републичким 
и градским органима,органима МЗ и другим субјектима;припрема периодичне и годишње 
извештаје  о стању у области пољопривреде и заштите животне средине; организује 
едукативне скупове пољопривредних произвођача; сачињава извештаје, анализе и 
информације  и доставља их надлежним органима, сарађује са другим државним органима, 
предузећима, установама и другим органима и организацијама; припрема нацрте аката које 
разматра и доноси председник општине, општинско веће и скупштина општине; учествује у 
доношењу и спровођењу акционих и санационих планова од значаја за пољопривреду и 



заштиту животне средине на подручју општине у складу са актима Града; обавља и друге 
послове из надлежности Одељења.    

8.8.70. 
Послови привреде и пољопривреде 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља пољопривредних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: прати стање и учествује у активностима усмереним на подстицање развоја 
приватног предузетништва; издаје уверења и обавештења о раду приватних предузетника 
из постојеће евиденције; обавља послове депоновања и управљања радним књижицама; 
обавља послове у области пољопривреде који се односе на: израду годишњег програма 
уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине, 
заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и 
животињског света, водопривреде; праћење стања у области пољопривреде и стварање 
повољнијих услова за обављање ове делатности, организовање систематске анализе 
квалитета пољопривредног земљишта; послови спровођења активности и пружање 
подршке у запошљавању сезонких радника у пољопривреди; организује едукативне скупове 
пољопривредних произвођача, пружа помоћ пољопривредним произвођачима у вези са 
уписом у регистар пољопривредних газдинстава и остваривања  права на субвенције у 
складу са актима града и републике; доставља податкe из области приватног 
предузетништва по захтеву судова, државних органа и правних лица; административно-
техничке послове за рад комисије за процену штете; доставља податкe из области 
приватног предузетништва по захтеву судова, државних органа и правнихлица; обавља и 
друге послове из надлежности Одељења.    

 

                      9.  СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

9.1.71. 
Шеф Службе за скупштинске и заједничке послове 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Службе; врши најсложеније послове из 
надлежности Службе; пружа стручна упутства; стара се о законитости и благовреном 
обављању послова; стара се о испуњавању радних дужности запослених и радној 
дисциплини, о унапређењу и техничкој опремљености Органа општине; припрема 



информације, израђује планове и извештаје  за потребе органа општине; даје упутства за 
примену прописа и других аката; припрема нацрте општих и појединачних правних аката 
којима се уређују организација и рад органа општине;  стара се о усклађености нормативних 
аката општине од значаја за рад органа општине са законским  и подзаконским актима; 
пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; утврђује месечне и друге планове рада; 
стара се да се рад јавних служби ( установа и предузећа чији је оснивач градска општина) 
одвија према закону и другим прописима ; пружа стручну помоћ и на захтев даје мишљења 
председницима одборничких група, одборницима у Скупштини општине, члановима Већа; 
обавља послове организовања заштите и спасавања људи, материјалних и културних 
добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавање и отклањање њихових 
последица; обавља најсложеније послове за потребе месних заједница, учествује у раду 
доношења аката из надложности месних заједница; остварује сарадњу са републичким и 
градским органима, институцијама, месним заједницама; обавља стручне послове заштите 
од пожара; послове у вези са коришћењем службених возила, потрошњи горива и 
финансијским средствима за одржавање; стара се о исправности зграде, уређаја и опреме; 
обавља и друге најсложеније послове из надлежности Одељења. 

9.2.72. 
Правни послови за органе општине 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују 
организација и рад органа општине: Скупштине општине, Већа, Председника општине и 
Управе; прати и проучава извршавање закона и других прописа; стара се о усклађености 
нормативних аката општине од значаја за рад органа општине са законским, подзаконским 
актима и актима општине; обавља стручно-оперативне послове припреме и организовања 
седница Скупштине општине,  Већа и њихових радних тела; врши административно-
техничку припрему предлога и обраду усвојених нормативних аката органа; припрема 
предлог дневног реда, сарађује са организационим јединицама Управе, установама, 
предузећима и организацијама које решавају у управном и вануправном поступку у првом 
степену ради припреме материјала за седницу Већа на којој се решава у предметним 
поступцима у другом степену; припрема нацрте решења и других аката које Веће доноси 
приликом решавања у другом степену; израђује нацрте решења за избор, именовање, 
постављење и разрешење из надлежности Скупштине, Већа и Председника; обавља 
послове из области рада и радних односа  запослених функционера; обрађује записнике са 
седница Скупштине општине,  Већа и њихових радних тела; доставља одлуке на 
објављивање Службеном гласнику и Службеном листу града Београда и друге послове из 
надлежности Службе. 

9.3.73. 
Послови Скупштине и Већа 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 



академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља стручно-оперативне послове припреме и организовања седница 
Скупштине општине,  Већа и њихових радних тела; врши административно-техничку 
припрему предлога и обраду усвојених нормативних аката органа; припрема предлог 
дневног реда, сарађује са организационим јединицама Управе, установама, предузећима и 
организацијама које решавају у управном поступку у првом степену ради припреме 
материјала за седницу Већа на којој се решава у управном поступку у другом степену; 
обрађује записнике са седница Скупштине општине,  Већа и њихових радних тела; стара се 
о чувању изворних докумената о раду Скупштине и Већа; израђује извештаје и 
информације које се односе на функционисање Скупштине и Већа; доставља одлуке на 
објављивање Службеном гласнику и Службеном листу града Београда;  обавља и друге 
послове из надлежности Одељења.  

9.4.74. 
Пословни секретар 

Број извршилаца 1 

Звање саветник  

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: учествује у изради акта ради усвојања од стране органа Општине, сталних и 
повремених радних тела и комисија;  припрема програме рада, извештаје о раду и друга 
акта и материјал за органе општине, стална и повремена радна тела Скупштине и Већа 
градске општине; комплетира материјал за седницу ради достављања истог; стара се о 
достављању материјала одборницима за седнице скупштине градске општине и седнице 
радних тела, члановима већа за седнице већа, води записнике са седница Комисија које 
формира председник Скупштине градске општине, стара се о припреми и дистрибуцији 
одговора на одборничка питања;  обавља послове у вези са применом Закона о Агенцији за 
борбу против корупције, пружа техничку помоћ за овлашћено лице за поступање по захтеву 
за слободан приступ информација од јавног значаја; обавља секретарске послове за Веће 
градске општине и Скупштину (пријем поднесака, достављање истих надлежном  органу 
,архивирање); води евиденцију о састанцима и пријему странака,  води евиденцију аката 
примљених на потпис, формира и ажурира базу података о актима донетим од стране 
органа градске општине, доставља Већу и Скупштини обрађену документацију на 
одобрење; обавља и друге послове из надлежности Одељења.    

9.5.75. 
Административно- канцеларијски  послови за потребе органа општине 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година  радног искуства у струци 

Опис посла: води евиденцију донетих аката на седницама органа  општине; учествује у 



припреми  извештаја о раду и других аката и материјала за скупштинске послове, радна 
тела Скупштине, комплетира материјал за седницу; комплетира и чува документацију, 
обавља послове свих врста евиденција за потребе органа општине, као и пријем аката и 
поднесака за експедовање из надлежности органа општине;  води одговарајуће  евиденције 
експедоване службене поште и врши друге послове у складу са прописима о 
канцеларијском пословању; преузима пошту у писарници и обрађује предмете за архиву, 
води евиденцију донетих аката на седницама Скупштине, сређује и чува стручну литературу 
и службене гласнике и листове, води евиденције потребне за рад, води интерну доставну 
књигу, доставља акта донета на седницама Скупштине и радним телима, обавља 
администартивно техничке послове за потребе одборника, одборничких група и радних 
тела; обавља и друге послове из надлежности Одељења.  

9.6.76. 
Послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја и послови информисања 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: прати дешавања на подручју градске општине и информише јавност о свим 
питањима од значаја за живот и рад на територији градске општине; стара се 
облаговременом ажурирању интернет презентације градске општине; прима захтеве; 
обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који 
садржи тражену информацију; доставља информацију на одговарајући начин; уз помоћ 
шефа Службе доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног, ако тражилац не 
отклони недостатке у одређеном року и одбија захтев решењем; пружа тражиоцима 
неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја; предузима активности за унапређење праксе  поступања 
са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог 
чувања и обезбеђења; подноси годишњи извештај Поверенику о радњама органа, 
предузетим у циљу примене овог Закона; прослеђује захтев Поверенику уколико орган 
власти не поседује документ који садржи тражену информацију; стара се о изради и 
објављивању Информатора о раду градске општине и његовом ажурирању по предтходно 
добијеним подацима од органа градске општине и руководилаца унутрашњих 
организационих јединица, интерне ревизије и посебних организационих јединица и 
доступности информација заинтересованим лицима; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења.   

9.7.77. 
Послови планирања одбране, ванредних ситуација и  безбедности и здравља 

на раду запослених   

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник                  

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвених наука на основним 
академским студијама уобиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академскимстудијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковнимстудијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 



или специјалистичким студијама нафакултету, положен државни 
стручни испит 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: обавља послове планирања одбране и руковање планом одбране,  припрема, 
израђује и ажурира планска документа из области одбране, обезбеђује координацију рада 
ГО Сурчин и Регионалног центра Министарства одбране града Београда у области 
одбране, сарађује са надлежним органима Министарства одбране и другим надлежним 
органима, привредним друштвима и правним лицима у вршењу послова од значаја за 
одбрану, прикупља податке од привредних друштaва, правних и физичких лица од значаја 
за израду планских докумената; обавља послове и задатке од посебног значаја за одбрану 
земље у складу са законом, координира рад између унутрашњих организационих јединица у 
Управи у области одбране; обавља послове цивилне заштите у ванредним ситуацијама, 
припрема, израђује и ажурира планска документа из области заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; прати примену закона и других прописа из области ванредних 
ситуација; обезбеђује координацију рада ГО Сурчин, Градског штаба за ванредне ситуација 
и Управе за ванредне ситуације града Београда у области заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; сарађује са министарствима и другим надлежним органима, 
привредним друштвима и правним лицима у вршењу послова из области заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; прикупља податке од привредних друштва, правних и 
физичких лица од значаја за израду планских докумената; обавља послове спровођења 
мера социјалне и здравствене заштите службеника и намештеника; учествује у припреми 
аката о процени ризика; организује превентивно и периодично испитивања радне околине и 
опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада; прати и контролише примену 
мера за безбедност и здравље запослених на раду; ствара услове за безбедан и здрав рад 
запослених; врши послове пријема, обраде и израде предлога аката о додели солидарних и 
других видова социјалне помоћи услед настале штете узроковане ванредним ситуацијама; 
послове сарадње са синдикалном организацијом запослених и са организацијама социјалне и 
здравствене заштите, израђује информације и друге аналитичке материјале за потребе 
Градске општине Сурчин из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; прати 
мере надлежнихоргана и стара се о њиховом спровођењу; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

9.8.78. 
Административно- канцеларијски послови и послови заштите од пожара 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање заштите од пожара у четворогодишњем 
трајању и положен стручни испит за раднике који раде на пословима 
заштите од пожара 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: води евиденције о доласку запослених на посао и изласцима за време рада; 
попуњава путне налоге, прима и издаје документацију возачима путничких возила; 
контролише путну документацију; контролише евентуално оштећење возила и информацију 
о пријави штете од стране возача; извештава у случају оштећености возила на 
предвиђеном формулару који доставља шефу Службе; води евиденције о коришћењу и 
поправкама возила, месечни преглед обављених вожњи,  преглед потрошње горива 
службених аутомобила, врши месечни обрачун трошкова за гориво и сравњује га са 
рачуноводством, организује и спроводи мере заштите од пожара, стара се о 
противпожарној заштити, стара се о исправности апарата и хидраната за противпожарну 
заштиту; о обуци запослених из области противпожарне заштите; предузима одговарајуће 



мере за заштиту од пожара; води евиденцију за атест громобранске инсталације; води 
евиденцијуо предузетим мерама заштите од пожара; обавља послове управљања отпадом; 
води евиденцију о количини прикупљеног и предатог отпада; обавља и друге послове из 
надлежности Одељења. 

9.9.79. 
Административно- канцеларијски послови за потребе савета месних 

заједница 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови возачка дозвола ''Б'' категорије 
 

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља административне и оперативне, финансијско-материјалне и 
канцеларијске послове за потребе органа месне заједнице; обавља административне и 
организационе послове у вези са: одржавањем зборова грађана, седница органа месне 
заједнице, изјашњавањем грађана на референдуму или другом облику личног изјашњавања 
грађана, увођењем самодоприноса, изборима за органе месне заједнице, пружањем 
техничке помоћи у хуманитарним и другим акцијама, информисањем странака и пружањем 
помоћи странкама при састављању поднесака којим се оне обраћају органима општине, по 
потреби обавља и организационе послове у вези са одржавањем Скупштине и Већа; ; по 
потреби обавља послове возача и друге послове из надлежности Одељења. 

9.10.80. 
Возач моторног возила 

Број извршилаца 2 

Звање намештеник – четврта врста радних места 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем или 
трогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови возачка дозвола ''Б'' категорије 

Радно искуство  најмање  годину дана радног искуства у струци 

Опис посла: управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа општине; 
стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о употреби 
моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и мазива; 
води евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума; 
отклања мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. 

9.11.81. 
Магационер 

Број извршилаца 1 

Звање намештеник – четврта врста радних места 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем или 
трогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

 
 

 

Радно искуство  најмање  годину дана радног искуства у струци 

Опис посла: врши пријем ситног инвентара и потрошног материјала; издаје ситан инвентар, 
канцеларијски материјал и потрошни материјал; издаје задужење датих средстава на 
кориснике; води евиденцију о набављеној роби, картотеку канцеларијског материјала; стара 
се о складиштењу магацинске робе; сачињава месечне и годишње извештаје о стању 
залиха; обрада фактура и отпремница у магацинском програму; послови техничке подршке 
при организацији манифестација у Општини и ван ње.    



9.12.82. 
Послови одржавања уређаја и инсталација – Домар 

Број извршилаца 1 

Звање намештеник – четврта врста радних места 

Стручна спрема стечено средње образовање у четворогодишњем или  трогодишњем 
трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање  годину дана радног искуства у струци 

Опис посла: стара се о исправности зграде, уређаја и опреме, обавља занатске радове,  
предузима мере њихову поправку и за спречавање штете на згради, пословним 
просторијама, стара се о исправности врата, прозора, ролетни, венецијанера, браварије, 
противпожарних апарата и уређаја, инсталација водовода, канализације, грејања, 
санитарних уређаја, инвентарских предмета, ситног инвентара, техничких уређаја, 
канцеларијског намештаја и опреме и предузима све мере за благовремено отклањање и 
врши отклањање ситних уочених и пријављених кварова, проверава стање на бројилима 
утрошка електричне енргије, воде, и комуналних услуга, поставља и скида заставе у дане 
државних празника, стара се о рацоналном трошењу ел.енергије, гаса и воде у згради, 
стара се о текућем одржавању по месним канцеларијама.   

 

РАДНА МЕСТА НА КОЈА СЕ МОГУ ПРИМАТИ ПРИПРАВНИЦИ 

                                                          Члан 43. 
 

У Управу, Правобранилаштво и интерну ревизију као посебну организациону јединицу,  могу 

се примити у радни однос приправници  ради оспособљавања за самосталан рад и полагање 

стучног испита укoликo пoстojи слoбoднo рaднo мeстo у склaду сa Кaдрoвским плaнoм и 

укoликo лицe сa кojим зaснивa тaкaв рaдни oднoс имa oбрaзoвaњe кoje je прoписaнo кao услoв 

зa рaд нa тoм рaднoм мeсту. 

Стицaњe свojствa припрaвникa 

Члан 44. 

Свojствo припрaвникa мoжe стeћи лицe кoje ниje билo у рaднoм oднoсу, oднoснo нa рaду вaн 
рaднoг oднoсa, кao и лицe кoje je прoвeлo нa рaду врeмe крaћe oд врeмeнa утврђeнoг зa 
припрaвнички стaж с тим стeпeнoм oбрaзoвaњa. 

Врeмe прoвeдeнo у рaднoм oднoсу кoд другoг пoслoдaвцa нe урaчунaвa сe у припрaвнички 
стaж укoликo пoслoви кoje je тo лицe oбaвљaлo нe oдгoвaрajу стeпeну и врсти стручнe спрeмe 
зa кojи сe припрaвнички стaж спрoвoди. 

Припрaвник зaснивa рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe, пoслe спрoвeдeнoг jaвнoг кoнкурсa. 

Изузeтнo oд стaвa 3. oвoг члaнa, aкo je нaкoн спрoвeдeнoг jaвнoг кoнкурсa зa oбaвљaњe 
припрaвничкoг стaжa примљeнo лицe кoje je службeник у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo 
врeмe кoд пoслoдaвцa, службeник сe рaспoрeђуje нa рaднo мeстo нa кojeм сe oбaвљa 
припрaвнички стaж у стaтусу припрaвникa, дo oкoнчaњa трajaњa припрaвничкoг стaжa. 

Службeнику из стaвa 4. oвoг члaнa, зa врeмe oбaвљaњa припрaвничкoг стaжa мируjу прaвa и 
oбaвeзe из рaднoг oднoсa у oргaну, служби или oргaнизaциjи у кojeм je зaснoвao рaдни oднoс 
нa нeoдрeђeнo врeмe. 

 

 



Tрajaњe припрaвничкoг стaжa 

Члaн 45. 

Припрaвнички стaж зa припрaвникe сa висoким oбрaзoвaњeм стeчeним нa oснoвним 

aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр 

струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким 

струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe 

или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, трaje jeдну гoдину. 

Припрaвнички стaж зa припрaвникa сa висoким oбрaзoвaњeм стeчeним нa oснoвним 

aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд 180 EСПБ бoдoвa, oснoвним струкoвним студиjaмa, 

oднoснo нa студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe, трaje дeвeт мeсeци. 

Припрaвнички стaж зa припрaвникe сa стeчeним срeдњим oбрaзoвaњeм у чeтвoрoгoдишњeм 

трajaњу, трaje шeст мeсeци. 

Припрaвнику кojи из oпрaвдaних рaзлoгa oдсуствуje с рaдa дужe oд jeднoг мeсeцa прoдужaвa 

сe припрaвнички стaж oнoликo кoликo je трajaлo oдсуствo. 

Зa врeмe трajaњa припрaвничкoг стaжa припрaвник oствaруje прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти 

из рaднoг oднoсa у склaду сa зaкoнoм. 

 

Члaн 46. 

Припрaвник je дужaн дa пoлoжи држaвни стручни испит дo oкoнчaњa припрaвничкoг стaжa. 

Припрaвнику кojи нe пoлoжи држaвни стручни испит, прeстaje рaдни oднoс. 

Кaдa пoлoжи држaвни стручни испит, припрaвник у рaднoм oднoсу нa oдрeђeнo врeмe мoжe 
дa нaстaви рaд нa нeoдрeђeнo врeмe aкo пoстojи oдгoвaрajућe рaднo мeстo нa кoje мoжe дa 
будe рaспoрeђeн и aкo сe рaспoрeђивaњe уклaпa у дoнeсeни кaдрoвски плaн. 

Пoслe oкoнчaњa припрaвничкoг стaжa, службeник из члaнa  47. стaв 4. овoг правилника, имa 
прaвo дa сe врaти нa рaднo мeстo нa кoje je биo рaспoрeђeн прe oбaвљaњa припрaвничкoг 
стaжa. 

Члaн 47. 

Приправник који положи приправнички испит, може да настави са радом по истеку 

приправничког стажа на неодређено време, а биће  распоређен на радно место у складу са 

стручном спремом и најнижим звањем у оквиру високе, више и средње стручне спреме. 

 

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

Угoвoр o стручнoм oспoсoбљaвaњу 

Члан 48. 

Сa нeзaпoслeним лицeм Управа мoжe да зaкључи угoвoр o стручнoм oспoсoбљaвaњу бeз 
нaкнaдe, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa 
пoлaгaњe држaвнoг стручнoг испитa.  



Угoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa сa лицeм сa висoким oбрaзoвaњeм зaкључуje сe нajдужe нa 
гoдину дaнa, a сa лицeм сa срeдњим oбрaзoвaњeм нajдужe нa шeст мeсeци. 

 
ПРОБНИ РАД 

Члан 49. 

Прoбни рaд je oбaвeзaн зa свa лицa кoja нису зaснивaлa рaдни oднoс у oргaну aутoнoмнe 
пoкрajинe, jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe, или држaвнoм oргaну.  
Прoбни рaд зa рaдни oднoс зaснoвaн нa нeoдрeђeнo врeмe трaje шeст мeсeци.  
Зa рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe, прoбни рaд je oбaвeзaн сaмo aкo je рaдни oднoс зaснoвaн 
нa дужe oд шeст мeсeци, и трaje двa мeсeцa.  
Прoбнoм рaду нe пoдлeжу службeници нa пoлoжajу и лицa кoja рaдe у Кабинету председника 
градске општине. 

 
Члaн 50. 

 
Службeник нa прoбнoм рaду кojи je рaдни oднoс зaснoвao нa нeoдрeђeнo врeмe пoлaжe 
држaвни стручни испит дo oкoнчaњa прoбнoг рaдa.  
Службeнику из стaвa 1. oвoг члaнa, кojи нe пoлoжи држaвни стручни испит, прeстaje рaдни 
oднoс.  
 

Члaн 51. 
 
Oдрeдбe oвoг Правилника o прoбнoм рaду oднoсe сe и нa нaмeштeникe, oсим oбaвeзe 
пoлaгaњa држaвнoг стручнoг испитa. 

                                             
 

СTРУЧНИ ИСПИT 

Дужнoст пoлaгaњa држaвнoг стручнoг испитa, oднoснo пoсeбнoг стручнoг испитa 

Члaн 52. 

Службeник, кojи je у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe дужaн je дa имa пoлoжeн држaвни 
стручни испит. 

Службeник из стaвa 1. oвoг члaнa кoмe прoбни рaд ниje oбaвeзaн, кao и службeник кojи je 
зaснoвao рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe, a нeмa пoлoжeн држaвни стручни испит, пoлaжe 
држaвни стручни испит у рoку oд шeст мeсeци oд дaнa зaснивaњa рaднoг oднoсa. 

Службeник кojи имa пoлoжeн стручни испит зa зaпoслeнe у држaвним oргaнимa нe пoлaжe 
држaвни стручни испит. 

Уз држaвни стручни испит,службеник који врши послове инспекцијског надзора, дужaн je дa 
имa пoлoжeн испит за инспектора. 

Пoсeбaн стручни испит из стaвa 4. oвoг члaнa, oсим прaвoсуднoг испитa, нe зaмeњуje 
држaвни стручни испит. 

Нaчин и рoк пoлaгaњa држaвнoг стручнoг испитa 

Члaн 53 

Држaвни стручни испит сe пoлaжe нa нaчин, у пoступку, прeд oргaнoм, oднoснo кoмисиjoм и у 
рoкoвимa кojи су прoписaни aктoм Влaдe кojим  сe урeђуjу прoгрaм и нaчин пoлaгaњa 
држaвнoг стручнoг испитa зa свe држaвнe oргaнe. 

                          



ГЛАВА III 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН  

Члан 54. 

Овим правилником утврђује се систематизација послова и задатака која обухвата: број 
постављених лица и опис њихових послова и број радних места по сваком звању (за 
запослене), називи радних места, описи послова радних места и звања, потребан број 
запослених за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у 
Општинском правобранилаштву градске општине Сурчин (у даљем тексту: 
Правобранилаштво).  
 

 

Систематизација радних места у Правобранилаштву  

Члан 55. 
 

Правилник о систематизацији у Правобранилаштву садржи радна места  функционера- 

постављених лица и извршилачка радна места  

 

 

Радна места у Правобранилаштву 

Члан 56. 

10.1.83 
Општински правобранилац Градске општине Сурчин 

Број службеника 
на положају 

1 

 положај у I групи 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови положен правосудни испит 

Радно искуство  најмање 8 година радног искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита 

Функционери - постављена лица  

Постављено лице –  I група 1  1  

Постављено лице – II група 1  1  

Укупно: 2  2  

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 1 1 

Млађи саветник 1 1 

Референт 1 1 

Укупно: 3 3 



Опис посла: руководи радом Правобранилаштва, уређује организацију и представља 
Правобранилаштво; доноси годишњи распоред послова и задатака, издаје у писменој 
форми општа обавезна упутства за рад и поступање заменика и запослених у 
Правобранилаштву, ради постизања законитости, делотворности и једнообразности у 
поступању,  као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа; одлучује 
о правима по основу рада заменика општинског правобраниоца и о радним односима 
запослених лица у Правобранилаштву и њиховим дужностима; предузима правне радње и 
користи правна средсатва пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 
заштите имовинских права и интереса града, њихових органа и организација и других 
правних лица чије се финансирање врши из буџета града или из других средстава града; по 
захтеву, заступа и друга правна лица чији је оснивач градска општина у погледу њихових 
имовинских права и интереса, када интерес тих лица није у супротности са функцијом коју 
врши правобранилац; предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног 
односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези закључивања правних послова 
имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе и права заступа; обавља 
друге послове на које је овлашћен законом или другим прописом и за свој рад и рад 
Правобранилаштва непосредно је одговоран Скупштини и Председнику градске општине. 

10.2.84 
Заменик општинског  правобраниоца Градске општине Сурчин 

Број службеника 
на положају 

1 

 положај у II групи 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови положен правосудни испит 

Радно искуство  најмање 6 година радног искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита 

Опис посла: замењује правобраниоца у свим његовим овлашћењима, пословима и радним 
задацима у случају његове одсутности или спречености за обављање његове дужности, 
помаже правобраниоцу у руковођењу и обављању осталих послова и радних задатака; 
предузима правне радње и користие правна средстава пред судовима и другим надлежним 
органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса градске општине, њених 
органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета градске 
општине или из других средстава градске општине; по захтеву, заступа и друга правна лица 
чији је оснивач градска општина у погледу њихових имовинских права и интереса, када 
интерес тих лица није у супротности са функцијом коју врши заменик правобраниоца; 
предузима потребне мере ради споразумног решавања спора у складу са законом; даје  
мишљења у вези закључивања правних послова имовинске природе правним лицима чије 
имовинске интересе и права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев; остварује и 
унапређује контакте са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавља 
друге послове на које је овлашћен законом или другим прописом и за свој рад и рад 
Правобранилаштва непосредно је одговоран Правобраниоцу, Скупштини и Председнику 
градске општине. 

10.3.85. 
Правобранилачки помоћник I 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља правних наука на основним 



академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: помаже Правобраниоцу и заменику у обављању послова из делокруга 

Правобранилаштва; самостално израђује правобранилачке поднеске и акте заменика и то 

обрадом предмета, који су му додељени у рад, а нарочито: израђује тужбе, редовне и 

ванредне правне лекове, све врсте поднесака и дописа; предузима мере ради споразумног 

решавања спорног односа у случајевима у којима природа спора то допушта; стара се о 

реализацији правноснажних судских одлука; по овлашћењу Правобраниоца предузима 

радње заступања на расправама пред судом, органом управе или другим надлежним 

органом; обавља и друге послове предвиђене законом који му од стране Правобраниоца 

или заменика буду стављени у надлежност и за свој рад одговара Правобраниоцу. 

10.4.86. 
Правобранилачки помоћник II 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема  

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: помаже Правобраниоцу и заменику у обављању послова из делокруга 
Правобранилаштва; по упутствима и уз редовни стручни надзор Правобраниоца и заменика 
и то обрадом предмета, који су му додељени у рад, а нарочито у припреми тужби, редовних 
и ванредних правне лекове, свих врста поднесака и дописа; припрема предлог мера ради 
споразумног решавања спорног односа у случајевима у којима природа спора то допушта; 
стара се о реализацији правноснажних судских; обавља и друге послове предвиђене 
законом који му од стране Правобраниоца или заменика буду стављени у надлежност и за 
свој рад одговара Правобраниоцу. 

10.5.87. 
Службеник за административне послове и послове писарнице 

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове пријема, експедовања и издвајања поште из предмета за 
отпремање и  ковертирање, у сарадњи са доставном службом;  отвара, прегледа и 
разврстава писмена, одваја присмена према хитности и материји и распоређује у 
одговарајући предмет у рад овлашћеном обрађивачу; ставља и попуњава отисак пријемног 
печата; врши уписивање поште у књигу евиденције; прати кретање отпослате и примљене 
поште и евидентира да је она приспела на адресу пошиљаоца, односно да је разведена у 
одговарајући предмет и предата у рад; води евиденцију о подацима и документацији у 
вези са пословима заступања и извршавања пресуда и других одлука и аката, врши унос и 
обраду електронских података везаних за парничне, извршне и друге предмете; врши 
пријем, контролу и улагање парничних, ванпарничних и других предмета у одређене 



роковнике, износи и прегледа предмете из роковника, разводи их по књигама рокова и 
задужује обрађиваче; преузима завршене предмете и одлаже их у архиву, врши њихово 
сређивање по врсти и годинама; прати рокове чувања предмета и води евиденцију о 
предметима и документацији који се трајно чувају; приликом пријема и експедовања поште 
ставља  печат и/или попуњава отисак пријемног штамбиља, обавља и друге послове које 
одреди Правобранилац и за свој рад одговара Правобраниоцу.  

 

 
Глава IV 

OРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У КАБИНЕТУ 

ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

                                                         Члан 57. 

Овим правилником утврђује се систематизација послова и задатака која обухвата: број 
постављених лица и опис њихових послова и број радних места по сваком звању (за 
запосленеог), називи радних места, описи послова радних места и звања, потребан број 
запослених за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Кабинету 
председника (у даљем тексту: Кабинет). 

 

Систематизација радних места у Кабинету 

Члан 58. 
 

Правилник о систематизацији у Кабинету садржи радна места  функционера- постављених 

лица и извршилачко радно место Шефа кабинета 

 

 

 
 

Радна места у Кабинету  
 

Члан 59. 
 

11.1.88 
Шеф Кабинета 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Саветник 3 3 

Млађи саветник 1 1 

Виши референт 1 1 

Укупно: 5 5 

Функционери - изабрана и постављена лица  

Постављена лица - Помоћник председника 
градске општине 

3 радна места 3 функционера 

Укупно: 3 радна места 3 функционера  



специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету председника 
општине; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активностии обавеза 
председника општине; стара се о правилном иблаговременом обављању послова у 
Кабинету; обезбеђуједа се активности у Кабинету одвијају по плану; прати текуће 
активности председника Градске општине и прикупља податке од значаја за рад 
председника Градске општине; припрема информације, стручне анализе, мишљења, 
извештаје,белешке, подсетнике и друге материјале за председникаградске општине; 
припрема годишње извештаје о раду председника градске општине; стара се о 
остваривању сарадње председника општине са државним органима, организацијама и 
телима, као и са међународним организацијама и институцијама; стара се о благовременом 
извршавању обавеза председника општине; стара се о усклађености сарадње Кабинета са 
другим организационим јединицама; одржава редовне састанке са помоћницима 
председника општине; врши послове пријема странака које се непосредно обраћају 
председнику општине у циљу решавања по њиховим представкама, притужбама, захтевима 
и молбама; уноси, обрађује и верификује податке и документa настала у раду, у 
електронску базу података; сарађује са председником и секретаром Скупштине градске 
општинеи члановима Већа; сарађује са другим унутрашњим јединицима у Управи, врши 
стручне послове у вези са протоколарним обавезама председника градске општине; 
припрема програме посета и обавља друге послове у вези свечаности и анифестација; 
припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника Граске општине; води 
евиденцију о поклонима; води календар догађаја; врши послове у вези са дочеком и 
организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација 
општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње;врши и друге послове који се 
односе на протокол.   

11.2.89 
Послови протокола 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: са шефом Кабинета прати рад председника општине, заменика председника 
општине, Скупштине, Већа и њихових радних тела, предузећа, установа, удружења грађана 
и других субјеката; прати друштвено економска збивања и остале догађаје на територији 
општине; предлаже значајне теме за обраду; остварује сарадњу са републичким и градским 
органима и другим субјектима и обавља и друге одговарајуће послове протокола и 
информисања; врши стручне послове у вези са протоколарним обавезама председника 
општине, као и других функционера; припрема програме посета и обавља друге послове у 
вези свечаности и манифестација; припрема документацију у вези протоколарних обавеза 
председника општине и других функционера општине; води евиденцију о поклонима; води 
календар догађаја; прати писање дневне и периодичне штампе о догађајима у општини и 
граду; врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних 
делегација и посета представника и делегација града у оквиру међуопштинске и 



међународне сарадње; подстиче и иницира културну, спортску, научну, привредну и све 
друге облике сарадње и учествује у планирању и изради пројеката, којима се подстиче или 
спроводи сарадња са другим општинама; предлаже успостављање сарадње и удруживање 
са локалним заједницама и асоцијацијама других земаља и оснивање међуопштинских 
заједница, врши и друге послове који се односе на протокол и из надлежности Кабинета. 

11.3.90 
Послови односа са јавношћу 

Број извршилаца 1 

Звање млађи саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  зaвршeн припрaвнички стaж или нajмaњe пeт гoдинa прoвeдeних у 
рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa из члaнa 1. ст. 1. и 2. Зaкoнa о 
запосленима у АП и ЈЛС 

Опис посла: врши стручне послове информисања о раду и активностима председника 
општине и других органа градске општине, јавних предузећа и установа чији је оснивач 
градска општина; организује скупове за медије (конференције за новинаре) и друге медијске 
догађаје; израђује прес клипинг; информише јавност о свим питањима од значаја за живот и 
рад у општини; остварује интерну и екстерну комуникацију; организује израду промотивних 
материјала; одржава сталну комуникацију са представницима медија, припрема 
информације и званична саопштења; припрема, обрађује, евидентира и чува 
информационо-документационе материјале о пословима који се обављају у општини; 
припрема издавање службеног листа града; ажурира интернет презентацију града; обавља 
и друге послове из надлежности Кабинета. 

11.4.91 
Пословни секретар у Кабинету председника 

Број извршилаца 1 

Звање саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање три године радног искуства у струци 

Опис посла: обавља секретарске послове за Председника општине и заменика председника 

општине; води евиденцију о састанцима и пријему странака; обавља административне 

послове; води евиденцију аката примљених на потпис; формира и ажурира базу података о 

актима донетим од стране председника; припрема дописе за председника/заменика; 

доставља обрађену документацију на одобрење, води записнике са састанака које одржава 

председник/заменик; учествује у припреми извештаја и информација о раду; врши 

евидентирање и пријаву грађана који се обраћају Председнику општине; стара се о 

благовременом заказивању састанака и седница; успоставља телефонске везе; врши 

пријем поште за потребе председника општине, обезбеђује чување изворних аката о раду 

председника општине и врши и друге административно-послове,као и друге послове из 



надлежности Кабинета. 

11.5.92 
Канцеларијски послови  

Број извршилаца 1 

Звање виши референт 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година радног искуства у струци 

Опис посла: врши послове техничке подршке ПИЈАР-у општине; обрађује, евидентира и 
чува информационо-документационе материјале о пословима који се обављају у општини; 
ажурира интернет презентацију општине; обавља административне и канцеларијске 
послове за потребе председника градске општине, шефа Кабинета и помоћнике 
председника градске општине; врши пријем и даје потребна обавештења странкама; врши 
пријем и експедицију поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања 
документације; обавља евиденционе и документационо-архивске послове од значаја за рад 
председника градске општине; по потреби обавља и друге послове из надлежности 
Кабинета 

11.6.93. 
Помоћник председника Градске општине за обављање послова из области 

урбанизма и грађевинских послова  

Број функционера 1 

Стручна спрема стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односнона основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  без обзира на радно искуство 

Опис посла: спроводи утврђену политику локално економског развоја; прикупља податке од 
значаја за инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере наунапређењу локалног 
економског развоја; сарађује са организацијама цивилног друштва и јавним предузећима 
чији је оснивач Градска општина Сурчин, предузима мере у остваривању њихових права 
код општине, остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима; сарађујеса 
ресорним министарствима, привредном комором, као идругим органима, организацијама и 
институцијама; саставља извештаје, анализе и информације и обавља и друге послове по 
налогу председника општине. 

11.7.94. 
Помоћник председника Градске општине за овављање послова из области 

привреде и инвестиција  

Број функционера 1 

Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  без обзира на радно искуство 

Опис посла: покреће иницијативу, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој области за коју је постављен, одговара Председнику 
општине и врши друге послове по налогу Председника. 

11.8.95. 
Помоћник председника Градске општине за овављање послова из области 

спорта и културе  

Број функционера 1 



Стручна спрема стечено средње образовање свих струка у четворогодишњем трајању 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  без обзира на радно искуство 

Опис посла: oстварује сарадњу са установама културе и спортским клубовима у циљу 
повезивања и заједничког учешћа на општинским манифестацијама; израђује  базе 
података о установама културе и спортским клубовима, израђује  анализе и елаборате  за 
утврђивање стања у области спорта и културе и предлаже мере  за унапређење;  учествује 
у изради плана  и реализације  утрошка буџетских средстава  у области спорта и културе; 
обавља и друге послове по налогу председника општине. 

 

 

Глава V 

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

Члан 60.  

Систематизација радних места у Интерној ревизији 

 

Члан 61. 

У Интерној ревизији систематизовано је једно извршилашко радно место, и то: 

12.1.96. 
Интерни ревизор 

Број извршилаца 1 

Звање самостални саветник 

Стручна спрема стечено високо образовање из научне, односно стручне области, у 
оквиру образовно-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 

Општи услови утврђени чланом 80. Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Додатни услови  

Радно искуство  најмање пет година  радног искуства у струци 

Опис посла: обавља послове ревизије и то ревизију система,  финансијску ревизију и 
ревизију усаглашености са прописима ; пружа савете руководству ; припрема и подноси на 
одобравање руководиоцу корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана 
интерне ревизије ; припрема извештаје из делокруга рада  интерног ревизора ; сачињава 
периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду; 
спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета 
ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и документовање процеса и 
процедура субјекта ревизије; обавља разговоре, прегледа документацију и израђује радне 
папире;  идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи 
независну процену области коју је ревидирао; саопштава  резултате обављених ревизија , 
путем писаних или усмених извештаја; развија и одржава добре односе са руководиоцима, 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 1 радно место 1 

Укупно: 1 радно место 1 



запосленима  путем индивидуалних контаката и групних састанака; учествује  на 
састанцима руководства и на састанцима са  другим организацијама ; стални 
професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава; интерна 
ревизија има право слободног и неограниченог приступа свим активностима, 
руководиоцима и њиховим запосленим, евиденцији, имовини и електронским и другим 
подацима. 

 
 

ГЛАВА VI 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 62. 

Руководиоци органа, односно посебних организационих јединица  извршиће распоређивање 

служеника и намештеника најкасније у року од 30  дана од дана ступања на снагу овог 

Правилника. 

Члан 63. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

систематизацији радних места у Управи градске општине Сурчин, број: IV-01-020-6/15 од 19. 

септембра 2015. године, број: IV-01-020-7/15 од 15.10.2015. године, број: IV-01-020-8/15 од 

01.12.2015. године, број: IV-01-020-1/16 од 17. марта 2016. године, број: IV-01-020-2/16 од 06. 

априла 2016. године, број: IV-01-020-3/16 од 18.04.2016. године, број: IV-01-020-8/16 од 

13.08.2016. године и број: IV-01-020-11/16 од 30.11.2016. године и Правилник о 

систаматизацији послова и задатака у Општинском правобранилаштву Градске општине 

Сурчин Број: V-75-1-40/16-1 од 18.04.2016. године. . 

Члан 64. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Градске 

општине Сурчин.  

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

Број: IV -01- 110-00-1/2019 од  12.02. 2019 године 

 

                                                                

                                                                                                Начелник Управе 

                                                                                                   Татјана Ракић 

 

 

 

 



 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАУ УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

Доношењем Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016) утврђено је да даном примене истог престаје да важи 

Зaкoн o рaдним oднoсимa у држaвним oргaнимa ("Службeни глaсник РС", бр. 48/91, 66/91, 

44/98 - др. зaкoн, 49/99 - др. зaкoн, 34/01 - др. зaкoн, 39/02, 49/05 - УС, 79/05 - др. зaкoн и 23/13 

- УС) који је регулисао права и дужности запослених у градским општинама. 

Правилник о организацији  и  систематизацији радних местау Управи градске општине, 

Општинском правобранилаштву градске општине и Посебним организационим јединицама 

градске општине Сурчин доноси се ради усаглашавања са Законом о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, Уредбом o критeриjумимa зa 

рaзврстaвaњe рaдних мeстa и мeрилимa зa oпис рaдних мeстa службeникa у aутoнoмним 

пoкрajинaмa и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и Урeдбом o критeриjумимa зa рaзврстaвaњe 

рaдних мeстa и мeрилимa зa oпис рaдних мeстa нaмeштeникa у aутoнoмним пoкрajинaмa и 

jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe 

Чланом 3. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
дефинисан је појам сапослених и гласи: „Зaпoслeнимa, у смислу oвoг правилника, смaтрajу сe 
функциoнeри кojи нa oснoву зaкoнoм утврђeнe oбaвeзe или oвлaшћeњa, зaснивajу рaдни 
oднoс рaди вршeњa дужнoсти, службeници и нaмeштeници.  
Функциoнeр je изaбрaнo, oднoснo пoстaвљeнo лицe (oсим службeникa нa пoлoжajу) у 
oргaнимa грaдскe oпштинe. 
Службeник je зaпoслeнo лицe кoje прoфeсиoнaлнo oбaвљa стручнe пoслoвe из нaдлeжнoсти 
градске општине или сa њимa пoвeзaних oпштих прaвних пoслoвa, инфoрмaтичких, 
мaтeриjaлнo-финaнсиjских, рaчунoвoдствeних и aдминистрaтивних пoслoвa. Службeник je 
зaпoслeнo лицe нa извршилaчкoм рaднoм мeсту кao и нa рaднoм мeсту службeникa нa 
пoлoжajу.  
Нaмeштeник je лицe кoje зaснивa рaдни oднoс рaди oбaвљaњa прaтeћих, пoмoћнo-тeхничких 
пoслoвa у aутoнoмнoj пoкрajини и jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe.“ 
  
Чланом 4. истог закона прописан је појам пoслoдaвца функциoнeрa, службeникa и 
нaмeштeникa на начин: „Пoслoдaвaц функциoнeрa, службeникa и нaмeштeникa у Градској 
општини Сурчин (у даљем тексту  „ градска општина“ je Градска општина Сурчин. 
Зa функциoнeрe у градској општини, прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши скупштинa 
грaдскe oпштинe, oднoснo рaднo тeлo скупштинe кoje je утврђeнo стaтутoм или aктoм 
скупштинe кojим сe урeђуje нaдлeжнoст, сaстaв и oргaнизaциja рaдних тeлa скупштинe.  
Зa пoстaвљeне функциoнeре у градској општини, прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши 
орган нaдлeжaн зa пoстaвљeњe. 
Зa службeникe нa пoлoжajу у градској општини, прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши 
орган нaдлeжaн зa пoстaвљeњe службeникa нa пoлoжajу, односно Веће градске опшштине ( у 
даљем тексту „Веће“. 
Зa службeникe и нaмeштeникe у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe, прaвa и дужнoсти у имe 

пoслoдaвцa, врши нaчeлник Упрaвe која je oбрaзoвaнa кao jeдинствeн oргaн, (у дaљeм тeксту: 

нaчeлник упрaвe).“ 



Чланом 58. став 4 Закона прописано је: “ Нaчeлник упрaвe припрeмa oбjeдињeн прeдлoг 
Прaвилникa, кojи дoстaвљa Вeћу нa усвajaњe.“ 

 

Чланом 58. став 3. Закона прописано је: „у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe, oднoснo грaдскoj 

oпштини, Прaвилник усвaja Вeћe. Прaвилник oбухвaтa рaднa мeстa и њихoвo рaзврстaвaњe у 

oргaнимa, стручним службaмa и пoсeбним oргaнизaциjaмa“ 

Сходно наведеном, начленик Управе градске општине Сурчин доставља  обједињени предлог 
Правилника Већу градске општине, ради усвајања . 

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

Број: IV-01- 110-00-1/2019 од  12.02. 2019.године 

 

 

                                                                                                                    Начелник Управе  
 
                                                                                                                       Татјана Ракић 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


